
MADEIREIRAS EM AREAS INO!GENAS 

1. MEKENS - denominação genérica aos grupos MaKurüp e SaKirabiar. do tronco linguísti 
co Tupi. São bahitantes na região entre os rios Xipingal. S João e Mequéns (ficando ' 
dentro o Igarapé Espanhol, S. Rafael, Osório ou Providência, Rio Verde, Rio Guaporé e 
Rio Mequéns). nos municípios de Cerejeiras e Colorado do Oeste- RO. 

A área foi delimitada em 23/08/84 pela portaria n91690, por Jurandy Marcos da Fon . . 
seca, presidente da Funai, naquela epoca. 

I . 
Mapeireiras ,que estão nesta area. 

,J 

1.· LAVRAMA DO NORTE-COMERCIO E INOÜSTRIA DE MADEIRA - com sede em Canoinhas-SC. 

E administrada pelo engenheiro florestal Wilson Simões de Melo e pertence a um grupo 
econÕmico dirigido por Saul Zugman e irmãos. Esta madeireira atua na área desde 1982 . 

. Em 1983 - A Lavrama do Norte grilou 40.000 alqueires de terra da área indígena, 
com projetos de derrubar mais 800 alqueires. Os índios eram enganados pela Lavrama. 
Nesta e~oca os Índios eram em n~mero de 70 , empregados na pr6pria serraria. A Funai' e 
de Mato Grosso levava remédios-para os Índios doentes,~ numa ocasião morreram logo 3 
índios. 

A Lavreme do Norte desmatou. conjunt ernant.e com cinco concorrentes, de Vilhena a 
Pimenta Bueno até o Rio Guaapord. A madeira derrubada foi'mogno e cerejeira, 
Oe 1983 a 1964, da área indígena do Rio Mequéns retiravam d8 20 a 45 caminhões diários 
de madeira. cujo lucro lírquido em 84 era de US$2 mil dólares por ~aminhão. 
- Em julho de 1984, no centro da área, a Lavrarna do Norte. instalou uma serraria moder 
na. 
- Em Julho de 1964, a Lavrama da Norte aliou-se aQ grupo AGP de Uberaba-MG, e em con - 
junto abriram uma estrada na meio da área indígena. 
- D Sr. Hélio Lima, da AGP e Wilson da Lavrama do Norte, se diziam ligados aos grupos 
econômicos e políticos de expressão mundial. 
- Em 1985 - trouxe ao seu pátio 1.255.658 ml de mogno de 1~ qualidade. 
Também esplorou cerejeiras e madeiras brancas. Além da serraria na área indígena, tinha 
uma serraria instalada com grande porte na cidade de Cacoal-RO. 
- Na serraria instalada na área indígena, em 1985, foi constatado. pelo Grupo de Trab~ 
lho, a prsença·de várias turmas de toreiros desmatando ~ sub-empreitada, apoiados par7 
4 caminhões, e tratores de esteira e 4 tratores menores para arrastar a m3deira ao pá 
tio. 

O IBDF constatou tartar-se de serrnria clandestina com toda infra-estrutura neces 
sária. Foi procedido ao embrago de 18 m3 de mogno serrado, 6.6m' de cerejeira serrada.- 
19,7 m3 de cedro serrado, 258 m3 de madeira branca em torras, 300,8m' de mogno em to - 
ras, 239,3nf' de cedro em toras e 745,8 m3 de cerejeiras em toras. 

D Grupo de Trabalho ainda em 1985 verificou na área muitas madeiras cortadas to~ 
bacias e estas estavam com etiquetas com plaquetas plásticas de fabricaçaõ austríaca e 
se destinavam à Inglaterra. Estados Unidos e Oriente Médio. O desmatamento era compa ~ 
nhado por tentativa de apropriação ilegal de terras da União e para ell'Ç)rendimento, co~ 
tava com isenção parcial de impostos. E na porta de sua sede tinha a seguinte inseri - 
ção: SUPERINTENDÊNCIA 00 DESElfüOLVHlENTO DA AMAZÓNIA - SUOAM. 

A Lavrama do Norte exportava mogno para a Alemanha, através de um contrato fir~a 
do entre finnas Alemaes e Rondonienses. 

Em 1984, constr~iu uma enorme pista de pouso ao lado da serraria. 
At~almente ela continua na área indígena ~o Rio Me~én. 
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2. I~OAL - INDÚSTRIA MADEIREI~~ ALTO~ LTOA. 

Em 1982, e S1·. Jc;o ao~co Alta~. instalou-se na periferia da iera indígena Rio' 
MequÉns, atrave~sou os liniiP.ts da âre~ e derrubou madeira. Implantou uma serraria de ' 
porte médio, mini-usina a completa infra-estrutura. 

D Grupo de Trabalho em 1985, não conseguiu verificar se toda madeira que estava' 
no pátio era da área indígena. Segundo infonnaçÕes prestadas pelos irmãos Altoé, ao 
G.T •• a mdeireira no pátio da serraria no momento da chegada do G.T. poderia ser esti 
mada entre 1.500 a. 2.000m'. E eles vendiam a madeira a Trading Cotia. 
Esta empresa também pretendia a9ropriar-ss das terras da União reservadas a posse eu 
su-fruto indígena. Utilizava-s~ tanto de seus empregados e meeiros apresentados ao IN 
CRA como colonos e poss~iros a serem regularizados. Antes da entrega dos lates dentro 
de terras d0 Uniio, proc~dia ao desmritamento e retirada. principnlemnte de madeir~ de 
lei. Esta ação tornou todn parte Norte-Nordento da óree indígene Rio Mequéns inutilizá 
v~l A irracuoer~vel. 

- 01 - 



..•.. 
\ 

3, AGP - AGRDPECUARIA - é um grupo econômico voltado a diferentes atividades. Realizou 
um desmalamento no centro da área indígena. Em menos de um ano. em sub-empreitada, vi 
sando apropriação ilegal de terras da União destinadas ao usufruto indígena, efetuou ' 
corte raso em mais de 100 alqueires na seca de 19B4 e cerca de 30 alqueires em 1985. 
Esta não respeitou seringais, cercou terrenos para currais, interditou seringais e atê 
o trânsito do~ Índios em seu próprio território. Os desmatamsntos da AGP não contavam' 
com a autorização do IBOF, tendo recebido multa competente. 

4. MADEIREIRA ESTIL - Sua matriz fica em Curitiba-PR. e tem mais filiais; uma sediada' 
em Rolim de Moura-RO e filial em Vilhena-RO. Realizou desmatamento e apropriação ilegal 
de madeira de lei f3 principalmente na parte sul da área indígena Rio Meuquéns. O G.T. 
encontrou 261 tor~s esplanadas de mognos centenários. Esta empresa encontrava-se asso 
ciada ao fazendei~o conhecido como "CORONEL" Ant6nio~ prprietãria da Fazenda Vale do 
Nilo e da Serraria Meridional, que, como a Estil, fazem parte da holding conhecida co 
mo Grupo Humano. 

A Estil também em 19B5 iniciou outras explorações ilegais de madeira na ãrea in- 
dígena do Rio branco-RO e na Reserva Biológica d~ Guaporé (IBDF-RO}. , 

Na estrada ilegalmente aberta pela Estil na área indígena, Gerson da Silva Reis, 
coordenado com o médico José Inácio Ribeiro, estabelecidos em Pontes e Lacerda (MTJ,re 
alizaram planos de ocupação e ~esmatamento. ~ 

5. TERRA-NORTE - Empresa pertencente a Renato Guedes. Em 1985 foi constatado a presen 
ça da mesma. desmatando o sudoeste da área indígena da Rio Mequéns. com tratores de es 
teira. Neste caso, econtrava-se sub-contratada pelo vereador da Câmara Municipal de Pi 
menta B ~no. Antônio Fantacini (POS-RO} e o empreiteiro Renato Gueles Rubens Lovo de' 
Pimenta Bueno, dedicava-se a terraplanagem no mesmo local do desmatamento, e associou 
se a Antônio Cristovam. A Terra Norte, vendia a madeira à Estil, 

'\ 

6. INDUSTRIAL MADEIREIRA CANAÃ LTDA - Madeireira de Pimenta Bueno, atuava ao sul da 
rea indígena do Rio Mequêns. nas derrubadas de Antônio Cristovam (Bieiguí}. Alguns 
subcontratados para o desmate eram pagos com recibos desta firma. no mesmo local. 

- a- 
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7. MADEIREIRA JACAMIM - De José Ademir, da cidade de Rolim de Moura (RO). Em 85. esta 
empresa iniciou desmatamento ao norte da área indígena do Rio Mequéns. Fez contrato par 
ticular com José Teixeira Alves que adquiriu Umq licença de ocupação de João Cambaúva.- 
destinada a outro local no Corumbiária. · 

A Trading Cotia financiava várias serrarias da região, para aumentar sua capa~i 
dade de aquisiçao para exportação. 

8. MADEIREIRA MAOAL - Esta serraria, em 85, atuava nos mesmos lotes ilegais de João Com 
baúva, residente em S. Paulo e José Teixeira Alves, proprietários de duas outras fazen: 
das nas imediações. 

9. AGRO PASTORIL INDUSTRIAL E COM. CATARINENSE.- Esta empresa realizou um contrato par 
ticular de desmatamento de lotes pretendidos por José Teixeira Alves, João Cambaúva e 
outros. O G.T. encontrou no Parque Aripuanã, o Sr. César Cassol, que argumentvou para' 
a antropóloga da FUNAI, Maria Auxiliadora Cruz de Sá Leão, ser chefe da Casa Civil do 
Governo do Estado de RO. Os funcionários desta empresa tinham em seus uniformes uma e 
tiqueta com CASSOL. 

Em BS, a área prevista para desmatamento pela empresa, foi de 10.000 ha. 

-x-x-x-x-x--x-x-x-x-- 
NT: O Grupo de Trabalho foi formado por: membros do IODF-RO, Polícia Federal, CIMI, GMT, 
FUNAI e POLONOROESTE). 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

,. 
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2. POVO SURU! - Os Índios Surui vivem na Parque Indígena Aripuanã. nos Postos Indí 
genas: Sete de Setembro e Roosevelt, nos limites dos estados de Rondônia e Mato Grosso. 

O Posto 7 de Setembro está lealizado nos municípios de Aripuanã-MT, Cacoal-RD e 
Pim9nta Bueno-RO. O Parque Indígena Roosevelt, fjca situado nos muncipÍos de Pimenta 
Bueno-RO e Aripuanã-MT. 

O Paqrue Indígena 7 de Setembro foi criado pelo decreto N962995 e, 16/07/68 e o 
P.I.Aripuanã pelo decreto N~ 64860 em 23/07/69. 

O administrador do,Parque Suruí em Riozinho, é o Jotão, ptimo do Chicão. Ele div1 
de os Índios, colocando outros povos: Cinta-Larga, ZoPÓ, Mekón. contrü os Suruí. 

( • 'I , 

MADEIREIRAS QUE ATUAM NESSA AREA 

1. MADEIREIRA MINAS. cujo proprietário é Helvécio Scaloni, com sede no Km 2, L.7 em F.io 
zinho. Na L.11, esta madeireira tira 12 caminhões de mogno por dia. - 
Segundo infonnações, Helvécio Scaloni, colocou Índios sobre um caminhão de toras e tcm 
bou. 

2. PEORE MADEIREIRA - fica na L.12 e o Luiz H.Jmberto é o gerente. 

3. Serraria JACARt - Jacaré, gerente de uma serraria na L.8. 

4 •. MADEIREIRA VILA RICA - 

• x-x-x-x--x---x-x-x-x--x-x-x 

3. POVO CINTA-LARGA - Ficou declarado Área Indígena Aripuanã, pelo decreto nfil 68.277 
em 19/03/71, situado nos municípios de Aripuanã-MT. e Vilhena-RO • 

. Funai - Francisco de Assis (Chicão), está presente na área fazendo articulação entre 
os garimpeiros, Funai e Índios • 

• Chefe de Posto - Jotão. 

MADEIREIRAS - 

a) - Firma COMEXMAD - Exportadora de Madeira Ltda - iniciou o corte de madeira em 65(?) 
dentro do Parque na área do rio 14 de abril . 

• 25 caminhões saem por dia com 500 m3 de madeira. 

x-x-xx-x-x-x--x-x-x-x--x-x-x-x-x 

4. POVO ZORÕ - A área indígena Zerá fica no extremo Noroeste do Estado de Mata Grosso 
limite com o Estado de Rondônia e Amazonas. Foi declarada área indígena pelo decreto n~ 
94.088 em 11/03/67 . 

• MADEIREIRAS - 

a) - Os senhores Berneck do município de Vilhena e Vicente de Boa Vista, extraiam madeira 
em 1985. utilizando uma frota de mais de 40 çc~:nhÕ~s. 

b) - si::qRPP.IA t".!:H~PAR - r e t í rou rr-.rlr.: r-~ crn leildo na eirse indígena. 

e) - r;oEIREIRA URUFA - tira madeira da Fazenda Castanhal que fica 11a área indígena. 

d) - MADEIREIRA CANORTA - no Rio C~ganes. 

x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-xx-x-x-x 

5. POVO DA ÃREA IND!GENA RIO BRANCO - situado no município de Costa Marques. Foi homolo 
gada a demarc açao de sua terra pelo decreto n~ 93.074 de 06 de agosto de 19B6. Os po 

vos que ali vivem são: Makurap, Tupari. Jabuti. Campé e Aruá. 

M/lhC: 1' OC: TO n~ 
•• 1, ·-- ••• ·-··'~ ~- 

·~ ?' 

a)- Tucano - Ind. Com. Exgortnção do Mad"l_irns - entre as L.90 e 96. 

03 - 
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b) - EVILÁZIO - entre as L.90 e 96. 

A TUCANO e a EVILAZID já tiraram mais de 10.000 m3 de madeira. isto em 1986. 

\ 
e) - BELA VISTA - a 1~ carga saiu no dia 30/09/87. 

d)- ROLIM TRATOR - cortou 10 km de madeira no ano de 1966. Vende para a Tucano por 2 mi 
lhoes. A Tucano ofere'ce para~ Funai também 2 bilhões de cruzados para tirar a madeI 

~. I 
As madeireiras Rplim Trator e Tucano apoiam os parceleiros.· pois estão interessados na 
madeira. ! 

1 

• A Estil e Sique1 não apoiam. pois não querem saciedade com a Tucano • 

• A Est11 e a Siquel tem contrato cok os estrangei~os. Cortaram 3,500 arvores. 
1 

O contrato com a Rolim Tartor foi feito pelos posseiros. O contrato foi feito de, ' 
CZ$20.000,00 por metro o mogno e 12.000,00 por metro a cerejeira. 

' e) - ANSELMO DA MADEIREIRA - tem uma área grande na terra dos índios, no qual ele tira'· 
madeira. ''\ 

1 
f) - TERBOY - desmatou 1.200 alqueires na área indígena. 

1 . 
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