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RELATÓRIO D.A REUNIÃO EM UIRAMUTÃ, 
TERRA INDÍGENl\ RAPOSA-SERRA DO SOL 

Em atendimento ao convite êncaminhado pelo Conselho 
Indígena de Roraima (ClR) à esta Administração Regional 
da FUNAI, através do documento CARTA nº 039/CIR/01, 
datado de 22.01.2001., e na condição de representante do 
Exmo. Sr. Minj_stro cm ~rust.:i.ça e do Exmo. Sr. Presidente 
da FUNAI, venho relatar:, de forma sucinta, o que tratou 
se na reunião ocorrida na data de 26.01.2001, na 
Comunidade Indígena Uil.:-anmt.ã., de etnia predominantemente 
Macuxi, localizada no interior da Te7:ra Indígena ,Raposa 
Serra do Sol, sobre a .constru9ão do 6° ,.,?~lotão Especial 
de Fronteira (6° PE~') do Exército Bra~ileiro (Projeto 
CALHANORTE), nas proximidades daquela Comunidade 
Indígena. 

Na data de 26.01.2001, por volta das 10;00h da manhã 
decolamos de Boa Vista/RR com destino à Comunidade 
Indígena do Uiramutã, s:i.. tt1ada na região Nordeste do 
estado de Roraima, no interior. da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol. Acompanhando este Administrador estava o 
Dr. Felipe Bretanha de Souza - Procurador do Ministério 
Público Federal, e,m Rornima. Utilizou-se aeronave 
bimotor, tipo Ai9lande.r., P.r.e'fixo PT-FBU, de pz opz Ladacíe 
da FUNAI. O tempo de vôo de Boa Vista à Uiramutã foi de 
aproximadamente 50 minu-tos. 

O Conse1ho Indígena d.e Rora.ima, nesta reunião, 
representado pelo Coor.dGnador Garal, Sr. Jerônimo 
Pereira, pelo Coordenador. Regional das Serras, Sr. Jacir 
de Souza, pel.os Coo.1:.-denado:ces dos Centros Regionais e 
demaã s lideranças - pez.·fa~endo cerca de 27 (vinte e 
setG) T1..1xauas - , por representant.es dÕ Movimento das 
Mulheres Indigenas de Ror.ailna (OMIR) e Organização dos 
Professores Indígenas de Roraima (OPIR), e demais 
indígenas da Terra Indig~na Raposa-Serra do Sol, 
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apresentaram aos convidados, motivos pelos quais não 
aceitam a construção do 6° PEF do Exército Brasi1airo, na 
área da Comunidade, onde , desde novembro de 2000, fora 
iniciado trabalho de ter:r:apla:nagem na referida área. 

A área da Comunidado Uiramutã, especificamente onde 
estão distribuídas as casas, dispõe-se a grosso modo, em 
forma de "U". A base e a lateral esquerda do ''U", 
representa-se pelo limite natural que é o igarap~ 
Uiramutã. Este, ap6s curvatura natural desti.na-se, num 
sentido Oeste-Leste, na porção Norte da sede do 
Município, ao encontro do rio Maú, que representa a 
fronteira natural do Brasil com a Guiana Inglesa. A 
porção las te da Comi,1nida.de, apresenta casas nas 
proximidades da estrada (rodovia estadual RR-340) que dá 
acesso à sede do Município de Uiramutã. 

A área em que fo.r.a prot~~ldido a terraplanagem por 
ordem do Exército Brasileiro, localiza-se entrs a 
lateral direita da pista de pouso, esta disposta no 
sentido Sul-Norte, na porção .Sul da sede do Município, e 
a RR-340. 

O primeiro motivo explanado pelos indígenas quanto à 
não construção do 6° 'PEJi', dt z respeito à proximidade da 
área, em relação à casas da Comunidade do Uiramutã, 
especificamente nas p.1::o;ir..im..i..dades da RR-340. Em 
determinados trechos da área, sinalizada por placas 
retangulares com coloração ·vermelha ê branca, onde fora 
procedida a terrap1anageu1, a estrada que dá acesso à 
sede do Município, representa a única separação entre as 
casas e a referida área. Portanto, constatou-se uma 
distânoia em torno de 100 m.e·t;ros entre um determinado 
ponto (placa de sinali~ação) da área a ser destinada ao 
6° PEF e algumas casas da Comunidade Uiramutã. 

O segundo, e não menos importante dos motivos, 
refere-se à não-consulta aoe indígenas _ por parte do 
Exército Brasileiro, quando do início dos trabalhos de 
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terraplanagem. Em docn!'ile.nt.o Radiograma, datado de 
10.11.2000, o Tuxaua O~lando Pereira da Silva, da 
Comunidade Uiramutã oomun.i.oou à l-\ER/FUl..:tAI oue o então 

. 4 

Prefeito do 1'1'u.nicípio (~tu,";J.lrnQn te ex-·Prefei to) , Sr. 
Venceslau Braz, estava us;:~:nd.o t.r a t.o c do Exército e..--n ... . 
trabalho naquela área. e p·.?-(liu providénc.ias. As obras 
foram, por um certo mo.ra~~nt.o, p~ralisadas por pressão do - - 
Tu:t.:aua Orlando o Comun1.d.z.,d8, m~.s algum tempo depois fora 
reiniciada, resultando ria terraplanagem que _ora se 
verif icê'. e no piquete::an:L,~-:nto e demarcação da área co.m 
placas sinalizadoras. 

As discussões e ro.i,.,-indj.caçôes dos indígenas da 
Terra !ndíc-enà Ra':josa-se:c;i.:·a. do Sol, converaem no sentido .., .•. ~ 
de respeito ao que tr.:-::1.:.a o Artigo· 3° da Portaria 
~...irústerial Nº · 820, d~:.t.ada. de 11.12.1998, ou seja, -·- entendam que o e:::.(érc:i. to Bra~{i lüi r o tem lugar garantido 
em região de fronteLr:a, no interior daquela Terra 
Indigena I mas não aceitam ·~1.H::~ a construção do 6° PEF seja · 
procedida nas i'.rn.c2di~:.ç6:,:_;-.,:;3 d.8 casas àr2. Comunidade 
Indígena. Em reforço, zcs lideran~as indígenas se 
propõem, ao contrário do t.1ue · fizera o Exército 
Brasileiro, a discutir. G ch2finir um local consensual 
para que se proçedu a inst.a.l0.çü.o de referidot~ Pelotão. 

----- -----·-- ·-···· ··--- .. ·-·- .•.... -.---··- ··-------- 

Uma forte rHi vind.tcaçBio ·c1.as 1 idera.nças indígenas da 
Terra Indígena Raposa-Ser~·:a do Sol diz respeito à 
Homologação da Portari_a _Mi.n\$l:<;1rinl Nº 820. Consideram 
estes que a Homologação da ~rerL·a Indígena Raposa-Serra 
do Sol amenizará pre!:iSÔG!S e éunsaças que ora estão 
sofrendo por parte de Unid~~d,~ de Conservação (Parque 
Nacional t1onte Roraim.::a}, criação de. Municípios, 
Construção de Pelotão d.o E:i;:i~rcito nas imediações de 
Comunidades e turistas (pi:ogr-m·ítas Ecoturísticos) . 

Ao término da reun.ião fora entregue ao Dr. Felipe 
Bretanha, Representante do 1-:iin..i.stério l?úbl.ico Federal, 
em Roraima, docwnGnto r~::1::'<.?.-:r:~::nte às rei vindicações dos 
indígenas. Este p cocu r adox , manifestou aos indígenas a 

Rua: Dento n1:.~:-:I.1··N." 53,,-E;Ct"'!uti:u 
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intenção de proceder ju.nl';.a.da do referido documento aos 
autos do Processo 2000. 42. 00. 0022 9}...=,ê, quEJ trata da 
liminar judicial dê interdito proíbitório da construção 
do 6° PE~, e~pedida na data de 03.01.2001 peio Dr. He1der 
Girão Barreto, Juiz Federal Su.bsti tuto da 2"' Vara da 
Justiça Federal de lª Instância, em Roraima. 

CONSIDERAÇÕES DA AER/FONAI/BVB/RR 

O primeiro motivo apresentado pelos indígenas da 
terra Indígena Raposa-Serra do Sol, em relação à não 
construção do 6° PEF na área qua ora está sendo pleiteada 
pelo Exército Brasileiro, ,~stá alicerçado em denúncias 
de uso de bebidas alcóoli.c:as em. área indígena, procedida 
por militares, béln como práticas de abuso sexual que vêm 
sendo denunciadas por lidaranças indigenas da Terra 
Indígena Yanomami, no estado de Roraima. o Tuxaua 
Roberto da maloca do Be:i.·iz•a ('l'. I. Yanomami) , situada na 
região de Surucucu, onde en.contra·-se instalado o 4° PEF, 
quando perguntado se hav.i.a soldados que chegavam nas 
imediações d.a maloca durante a noite eie respondeu 
afirmativamente e que certa vez conseguiu impedir que 
eles adentrassem na casa (Xapona), pois os mesmos 
estavam bêbados. Em re:F.o:r.ço, alguns casos de abusá 
sexual contra indígenas já :foram denunciados e estão 
sendo apurados. No SQ PJ< .. Hl, localizado em Auaris ( Terra 
Indígena Yanomaroi), a llUNAI juntamente com indígenas 
Yekuana e Sanumá, procadar.am. o reconhecimento de 
militares que estavam mantendo relações sexuais com as 
indígenas daquela regiã.o. Da mesma forma, recentemente, 
foram procedídas reuni.ões em Surucucu, região daquela 
Terra Indígena, onde está ::li t.uado o 4 ~~ PEF, nas quais as 
indígenas Yanomarni também :identificaram militares que 
estavam mantendo relaçõet~ Sêx.uais com as indígenas. A 
AER/FONAI/BVB/RR instaur.·ou ~:cocesso 08749. 0004 77 /2000- 
DV, na data de 23.08.2000, qu~ trata sobrê o assunto. 

Rua; .s.iutr:> ~.l'<illS'.l.l N. '' 5:.i6-E;C4Wtrv 
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Quanto ao segundo motivo, as Comunidades Indígenas 
tradicionalmente apresentam uma hierarquia, constituída 
por lideranças e que, cul tu..t·almente é respeitada pelos 
membros das mesmas. Assim, os Tuxauas, geralmente 
eleitos através de reuniões comunitárias, são 
reconhecidamente, os principais e legítimos 
reprasentantes das Comunidades Indígenas em Roraima. 
Portanto, quando no intel'..·ior dê Terras Indígenas é 
fundamental que se proceda a consulta de tais lideranças 
antas de quaisquer inter'lfençã.o em detenninadas áreas 
tradicionais que, consti 1::.uc.i.on.a.lmente, são destinadas 
para usufruto exclusivo d<HJ indígenas que nela vivem. 
Entende-se portanto que, atitudes que visam negligenciar 
ou desrespeitar tal hierarquia contribuem de forma 
significativa para o enfraquecimento dessas lideranças e 
consequentemente, afetam a organização sócio-cultural 
dos indígenas. A ~R/lroNAI/BVB/RR instaurou Proceeso 
08749.000692/2000-DV, na da~a de 22.11.2000, quê trata 
sobre o assunto. 

Perguntado pelas liderança.ci a respeito da posição da 
FUNAI quanto à Homologação da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol, fora esclarecido que a Instituição é 
pl.enamente favorável à imedia.ta H<>mologação da Portaria 
Ministerial Nº 820, e que tal ato encontra-se sob a 
responsabilidade direta do Exmo. Sr. Presidente da 
República. 

Bc:>a Vista, 30 de janeiro de 2001. 

~) 
Martinho' Õr-~de Júnior 

Adm. Ex'ac. Reg·ional FUNAl/BVB/RR 
Port. 1 16/PRES de 26.09.2000 

5 
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Ministério da Justiça 
Fundação Nacional do Índio 

CMAM/DEPIMA 

Br~silia, i de novembro de 2000. 

Ao: Chefe do Departamento de Unidades de Conservação ,,. 

Senhora Chefe, 

Em virtude do interesse desse Instituto em construir uma casa de apóio 
e fiscalização no Parque Nacional Monte de Roraima, segundo abordado pela imprensa, 
solicito V. Sa. considerar que: 

1. O Parque Nacional Monte de Roraima sobrepõe a Terra lndigena 
Raposa Serra do Sol; 

2. Recentemente deu-se a homologação da Lei Nº 9. 985, que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que prevê no 
artigo 57 a formação de um Grupo de Trabalho entre IBAMA e 
FUNAI. Esse grupo já se encontra em formação e tem por finalidade, 
exatamente, propor diretrizes a serem adotadas com vistas à 
regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e 
unidades de conservação; ' 

Considerando, ainda, a necessidade de evitar conflitos envolvendo 
membros da comunidade indígena, passiveis de ocorrem na região, solicito V.Sa. adiar a 
construção do referida casa de apoio e fiscalização até que o citado GT pronuncie as 
medidas a serem adotadas nos casos de sobreposição de terras indígenas e unidades de 
conservação. 

W$1fffiar Pereira Sena 
amento de Patri 
e Meio Ambiente 

llma Sra. 
Ora. Suely Monteiro Galvão de São~artlnho Carvalho 
Chefe do Departamento de Unidades de Conservação 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente Recursos Naturais 
SAIN -Via L4 s/n.0, Ed. Sede - Brasília F 
CEP: 70818-900 
FAX: (61) 316-1180 
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0 SECRETÁRIO DE Rl:CUltsOS HUMANOS uo MINISTÉRIO uo 
PIM'\j; EJAM •:NTO, ORÇAlllEN'I O }; G l:ST,i.O, em virtude da coo1pctcncia prevista no Decreto n' 
9lS, &r1 :zt, inciso 11, do 1 O do ><lembro de 1993, e considerando o disposto na Lei n• 8 112, ari 93, 
ineiso II e H 11 e J!, de 11 de dezembro de 1990, com redaçlo dada pela Lei n• g 270, 111 22, de 17 de 
dezembro de 1991, • no Decreto n• 3 319, de 30 de dezombro de 1999, tcsclve prorrogar, pelo prazo de 
1 (um) ano, a sqJUinte cc.,"10. 
119 l,Slo. 
Sen,idor 
Cargo 
O,iacm 
1'&11 
Funçlolcuso 
Ônus 

~ r,occuo 

RAI IILOA ROZENTIN/\ GUEDES DA SILVA - Mal 1099224 
Agente Administrativo 
Fundaçlo National de Saúde 
Tobunal Rc~ional do Trab1lho da 17! Região 
/\u,iliar Eopccialiudo - FC OI da 41 Junra de Conciliaçlo e Julgamento de Vil ô ria 
'111 io ccdcn•e (previno no arl 93, § 1•, da Lei n• 8.112190) 

: 25100.006284/911-64 

t.U!i CARLOS DE I.LH&ID,\ CJ.?tLL/\ 
cor. n9 213/20001 

Ministério das Com unicações 

SECRETARIA EXECUTIVA 

OtSPIICIIO DO SECRETÃR 10. EXE':'~-l'fVO 
Em 8 de novombr~ ao 2000 

Oª d 
olosdECR1;}8AAutl~~Ec~!'.~º· ·~ :;~ ~ •• •l~buições quo lho foram dol09•das p<1lo Pori1ri1 n• 158, dt 

• m• 1 ..,. ' • und O -·•~•minto do P1l1 do Mrvtdof ~ 

~ J_EFFER~:; FUEO NACIF, A.s.scuor lnlem1cle>n•I. do Mu11$lério d.u Comunlca~u. per• pq1tlcip.3r do 
::'i\lresso ·•nttrnel Co,por1tlo11 Asslgnccl N1mes 1nd NumberS • ICANN-_ em los Angeles, nos EVA. no periodo 
do 1 ~ • 17 do no•ernbn) dt 2000, lrh$IIO inctvkio. cc,m õnus. no, termos do AI\, !', Inciso IV do Oettelo U87, 
do 07 de f•••••~• do 1995. 

JUAIIEZ QUI\OROS DO NASCIMENTO 

lOC, n9 209/2000) 

[~------ -- 
•••. .Alma 

Ministério da Ciência 
e T~~t!Oh,giã 

AGÊNCIA ESPACIAL IJIUSILEIIU 

l'O~TI\R IAS DE 9 DE IIOVE:illRO DE 2000 

O PRES1DE"1TE º" IIGtNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, no "'º d•• •lnbulÇ<'los quo lhe 
c.Qníere II Lal la~. dD 10 de fevutlro de 1 ga,c, 1 em ccmfon'T'lldade com o oeaelo n.41 3 500, Ar1. 1.-, Inciso VI. de 
11 de ogosto de 2000. '""'"'"' 
1:9 69 - Nomeor lUOMllA OEVTE RIBEIRO, poro OWfttrJ>I o Ca"]n em C""1is."1o da Assls1enle dl 
O\ltlollf. de Polltlca Espaclal t PIOllftmtçãO da N;j6ndl Eop,dal BrHlleltl • AEB, «>digo DAS 102.2, 

NO 70 - Nomeu MA.RCElO AFFONSO MONTElRO, p~r,1 e11e,,..er O Cnrgo tirn Cnmls.~o dn 
Coordenod0< da Dlrtlorl• d• PollbCll Esp1<llf o Progra..,.,ç.io d1 .>,ytncia ESpoclar B1•s~elro • .>,EB, código OAS 
101,3, 

LUIZ GYI.VAN MEIRA FILHO 

lO(. n9 201/2000) 

COMISSi\.0 NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

Diretoria de Apoio Loglstlco 

PORTAA!AS OE 7 OE NOVEMBRO OE %000 

A DIRETORA OE APOIO Loolsnco O.>, COMISSÃO NACIONAL OE ENERGIA NIJCLEAR (CNENI, "º uso d• 1trtbuiçJo que lhe confere • PortartaJPR n.• .cs. de 30 d1 Junho de 19i0. publit.Jd.1 no Oilir1o Ohdal d• 
Unllo de O& 4• ,.lho de 1999. "'°"'ª· · 
N.• UI • Nomear NATANAEL OE CARVALHO BRUNO, m•lricul• SIAPE n' 6?7291. ocupante do caruo 
pern,ehertt1 de Tee.nologlst•. per• e11erca, o e1rgo em comls!.fto de ChC!re do Oivls.4o de Rejollos Radlo111lvo, • 
DAS-101.2. d1 coonren1çlo,Ge,al dt Ucendam,nlo e ceeeere. da Otre10,1, d• Rad1oproleç.lo • Segurança 
Nuclear, (ando em conseqú~nd• dlspensado do co,go de sut.s11,u1o evenh.u111 de Chefe de Divido de Rejeitos 
Aodfo111v01 ~ DAS-101.2, da CoordonaçJo.Geral de Ucanc11menlo e Controle, da 01reloria de Rodloproleç.lo e 
S<gurança Nudnr. 

N.' nt • Exonem, t pedido, HEBE PEIXOTO SCHIRMER. moiricvlo SL'PE n.• 66708, OCllpanle do ca,go 
pttt11,11tnrt dl Tecnologbta, do uryo em comls.slo da Chore de Olvlslo de Reteitos A:1dloatlvos • OAS-101.2, 
d1 CocNdenaçl.o-Ge,al de l.Jcf!no1men10 1 Cof1Ctole1 cri Otteloria d• Rad1op,oleç.ão e Segu11nça Nudeu. 

REGINA Cl:llA ANDRADE SABÔIA 

cor. n9 11120001 

Ministério do Meio Ambiente 

GABINETE DO I\IINISTRO 

l'ORT,\IUA lNTtRMllllSTERlAL N9 2b1, !lt ~ OE NOVF.M9RO DE 2000 

Os Ml~ISTROS DE !:~Í,\00 DO ME10 A~IDtf.:\'TE t DA Jt"Sl'IÇA. no uso de 
suas a1ríbuiçõc, lc~ais e tcnc!~ é:n \ista o dispostc na LC'i n,;i 9 649, de .27 de maio de 1998, 1herada pel1 
Medida Pro,i,ôria "·' 2 049-H, de 26 de outubro de 2000, e no an ~7 do Lei n1 9.9S5. de 18 de julho de 
2000. resQ1'~êm 

An I' lnsmuir Grupo de Trabalho com o objc:1i,o de implementar I dc1crn1inação conii{!~ 
no art 5 7 da lei n' 9,985, de IS de julho de 2000, para propor•• direrriees • serem •d~:~ds; com ,istas à 
regularização das eventuais superpossçõcs entre áreas mdrgenas e uuid?.dcs de eonservação. 

An 2' O Grupo de Trabalho má coinpo~m µor: 
1 - Tuular Jose CiJ.rlo$ CiJ.r.~\h~. Scc:rc1ãrio-E'-(Cuti\'O do Minis1t:rio do Meio Ambreme; 

. 11 - S~plen1e \:~li, Sín1õneui Guaiurn, 01rNon. do rro~r~ma 'Nadonal de Áre3S rrolegidat 
do ~lln,s,cno do ~!~.lj, ,\mbicnic: 

J11 • Ti,uta,· Antonio Auyusto Junho Amu1asia, Seeretario-Exeeutivo do Ministério da 

1\' • Suplente. Raimundo S~rgio Ilanos Leitão. AsSCS\Or do Minísiro da JtJ$1iça. 
V • Titular- Manha '-1A1rcco Ccrquei,a. Prestcienit do lnstiluto Brasilcíro do Meio 

A.r11bico1c e do; Recursos 1':iuura1s Reno, il\ c1s, I B,\:'\ 1.\. 
\'I • Supleme Luiz M.\rdt.1 lladtlad r~rc:ír;? S~lllO!-. LJ11c1or da Diretoria dH Unidades de 

C'onsmaç3o do IBA~I.~. 
\'ti· Titular· Glenio da Com Alvarez, Presidente da Fundaç3ô t-:acional do lndio•FL'NAI: 
\'Ili· Suplente Paulo Roberto Soares. Diretor de ·\m1111os fundi~rios da FUNAI: 
1~ - Dois representantes sendo um da ~i ~ outro da 6-!' Câmaras do Minis1êrio Publico 

F ederal, rrspon~~\ eis. respectivameme. pd~; áreas de ~ Ido Ambieme e Pa1rin10oto Cullural. e de 
Comunidades lndigcn.i.~ <: :-,\inonas. medunre conv ire · 

An :;i O Grur<> de l rabalho cera dura;io do sessenu d,u a parti, da publicaçãc desta 
Penaria, podendo ser prorrogavel por igu~1 penedo, e comari com Q apoio tccruco e admini~lraU\'O de 
cada órgão que o compõe. 

An, ~11 .·\ panicrpaçâo no Gmpo de Trab.ilho não cnscJa qualquer 1ipo de remuner-!çk, 
:\n ~<:! ~s1.1 Portana enu.1 em v 1gor nil d~u1 d~~~; µui:,i,~a,;ão 

l 
1 

.. 1 

JOSE: Sr.RrltY FILHO 
Ministro de Estado do Meio Ar..biente 

JOSC GREGORI 
Ministro de Estado da Justlça 

jof. n9 1.173/20001 

O~Sl'ACIIOS DO MINISTRO 
Em 8 de novembro de 2000 

O ~ll~ISl'RO UE J-:ST,\UO 1)0 MEIO ,HllllE;.;TE, no u10 da competência que lhe foi 
delcgadi pelo LJ:~rclo n• 1 J87, de 07 de fevereiro de 1995, au1oriza o afaMamcnto do paí3 ao ~m-i&.:r: 

AUHO SIHGUENAIU \'OSlllDA, Ei~::i,:lila cm Poli1icu Püblicas e Cirnlo 
Governaruenral, da Stcrct!riJ ~e Cuo,Ôtnaç3o da Amazônia dc.Sle MíniSlirio, pua participar do Curso 
Obrr1mt1k/,.,• B,nnju:101 EcancJ111iro1 ,I~ la CollJl'l'\(l((ÓII dt! la Dtodn-cn1dt11( cm Quito. Equ~dor. no 
perlodo de OS ~ 1 S de novembro de 2000, ínclusi,·c tdnmo, com ônus limiiado 

~m 9 de novembro do 2000 

O ~IINIS'I IW u~; t:ST,\IJO llO Ml·:IO ,\~llllEN'fE. no uso do competência que lhe foi 
lli;:lcsc.1dJ pelo D"u1:1u n" l .. 1S7, de 07 de Í!,!\'L'tciro de l9Y5 • .1ucuriLJ o afostamcnco do país do servidor; 

EIJU,\11110 S,\I.J:S :0,.()\'AES, Sc~M,írin de Ouolidn,lc Anshícnldl no, /\sstnlamen10, 
llumrinu"i. deste Minht~rin, ,,,uJ p.ulkip.ir t.fa VI Cw1f.,·11.:,,,·it1 ,ft1.t l',1r11.•s ,h, C,,m·<-·11ç1lv-Q11adrc, dos 
Nc,\ci,·~ Um,1,,, .,ui•,~· .ll,rdrmvr 1fo Climu, em lt;a1J. llul,mJJ, nu pertodo de 14 a 26 de novembro de 
:?000. mclusive u~n,ito. C\Hn ônus. 

JOS~ S/\RNEV FILIIO 
coe. n9 l,173/20001 

i\llNIST~:1uo PÚBLICO DO TltABALIIO 
Proe um ti o ria-G era 1 

rORTARI~ IIQ 291, o~ 7 DE NOV~iORO DE 2000 
A rLWClll!AllOll,\-GEIUI. OU 'l ltAUALIIO, e111 cxerciclo, no uso de suas a1ribuições.' 

resolvet , 

llc11g11ar o Sul>l""""'"'lm-Gcral do Troha1ho, Doulor CÉS,\R ZACIMRl,\S M.\RTYRES, para 
íuncion•r no Audiência de l'unciltação e Instrução du l)is51dio Coletivo n• TST-DC' • 709.168/2000.2, que 


