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Campo Grande, 31 de janeiro de 1.999 

À 
INSTITUTO ETHOS 
São Paulo - SP. 

At. Dr. Waldemar de Oliveira Neto 

Prezado Senhor: 

Atendendo solicitação de V.S~, tendo em vista o objetivo de desenvolver ações específicas 
de Promoção da Comunidade Indígena, especialmente na área de geração de Emprego e 
Renda, estamos enviando as informações anexas. 

Algumas iniciativas estão em andamento. 

Dentre as oportunidades de trabalho, destacamos: 
1. Programa de Agroindústrias Caseiras, coordenado pela Federação das Indústrias do 

Estado do Mato Grosso do Sul - FIEMS, visando implantar pequenas unidades de 
produção junto às Comunidades Indígenas. Os projetos estão sendo conduzidos por 
consultores COOPROL - Cooperativa de Profissionais Liberais do MS Ltda., junto as 
aldeias de "Dois Irmãos do Buriti", em sintonia com a FUNAI, representada pelo Chefe 
do Posto Indígena Sr. Jorge Antônio Neves. 

2. Produção de Artesanato ( cerâmica e tecelagem) na aldeia T ererê, município de 
Sidrolândia. 

3. Valorização do trabalho indígena junto às Usinas de Açúcar e Álcool do MS: 
necessidade de superar o impasse atual, referente às exigências legais e acordos 
firmados com o Ministério Público, que resultaram em drástica redução dos postos de 
trabalho dos indígenas. 

Atenciosamente 
' 1 

~'fa - 
lsaias Bernardini 



RELAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS E RECORTES DE JORNAL QUE 
DEMONSTRAM: 

O IMPASSE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INDÍGENA 
ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO/USINAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL I FUNAI I 
INDIOS I OUTRAS ENTIDADES 

A SITUAÇÃO AFLITIVA DE POBREZA E MISÉRIA DAS ALDEIAS 
INDÍGENAS 

1. Carta: Viabilidade para Constituição e Implantação de Cooperativa de 
Produção em Aldeias Indígenas - 21/12/98 

2. Mandato de Segurança com pedido de Liminar - FUNAI contra DRT em 
16/12/1998 

3. Carta: proposta da FUNAI para FIEMS - "Indústrias Caseiras" em Aldeias 
Indígenas - 25/11/98 

4. OF .118/SUJURI/SECJT/98 - Convocação dos Advogados das Usinas - discutir 
"Protocolo de Intenções" assinado em 19/05/98 - anexo - 21/10/98 

5. Protocolo de Intenções - FUNAI, Sindálcool, Justiça do Trabalho - 19/05/199 

6. Carta referente Ata de Reunião de 27.04.98 - propõe cumprimento parcial da 
Ata de 23/01/98 - em 29/04/98 

7. Carta do Sindálcool a Lisio Lili - FUNAI - comunicando inviabilidade do 
"Contrato de Equipe" para as Usinas de Açúcar e Álcool - 29/04/98 

8. Ata de Reunião - Ministério Público e Lideranças Indígenas - ref. "Contrato de 
Equipe" - 27/04/98 
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9. Carta da FUNAI - Procuradoria Geral/Brasília para Advogados da 
Administração FUNAI - Campo Grande, ref. Regularizações das contratações 
de mão-de-obra indígena para o trabalho nas destilarias do MS - Despacho 
PG nº 100/98 - Processo nº 08620-0973/98 - 24/04/98 

1 O. Carta do Sindálcool ao Chefe de Gabinete da Previdência - ref. Envio de 
documentos ref. a Cooperativa Indígena de Prestação de Serviços - 13/03/98 

11. Ministério Público do Trabalho - Proposta para contratação de mão-de-obra 
indígena - trabalho nas Usinas de Açúcar e Álcool - 20/02/98 

12. Ata da Reunião - FUNAI - CIMI - Ministério Público Federal - Sindálcool - 
Lideranças Indígenas - ref. aprovação da contratação de mão-de-obra 
indígena para o trabalho nas Usinas de Açúcar e Álcool e outras através de 
Cooperativas de Trabalho Indígena - 23/01/98 

13. Ata de Reunião entre Ministério Público do Trabalho - Companhia Agrícola 
Sonora Estância e Rio Corrente Agrícola S/A - FUNAI - Proc. nº 1255/97 - ref. 
manutenção dos "Contratos de Locação de Serviços" - 22/01/98 

14. Ofício I e li - da COOPIMS - Cooperativa Indígena do MS ao Sindálcool - 
proposta para contratação de mão-de-obra indígena para o trabalho nas 
Usinas de Açúcar e Álcool -em 13/01/98 

15. Dossiê - recusa de registro em CTPS por 800 Índios Terenas em Sonora 
• Artigo do Jornal "Diário da Serra" -15/10/97 
• Relatório de Viagem de funcionários do Ministério do Trabalho/DRT/MS - 

tentativa de emissão de CTPS para os índios em Sonora/MS -10/10/97 
• Ata de Audiência - Justiça do Trabalho e Companhia Agrícola Sonora Estância 

e Rio Corrente 
Agrícola S/A - ref. registro dos trabalhadores indígenas em CTPS - 08/10/97 

• Carta de Lideranças Indígenas ao Procurador da República - ref. registro em 
CTPS - 24/09/97 

• Termo de Acordo - Ministério Público do Trabalho e Companhia Agrícola 
Sonora Estância e Rio Corrente Agrícola S/A - ref. registro dos trabalhadores 
indígenas em CTPS - 08/10/97 

16. Carta da Cia Agrícola Sonora Estância a FUNAI - comunicando acordo feito 
em 08/10/97 com Ministério Público do Trabalho para manter os contratos 
dos trabalhadores indígenas sem vínculo empregatício até 02/01/98. - 
10/10/97 



17. Reunião com Senador Ramez Tebet - posicionamento e conseqüências ref. 
contratação de mão-de-obra indígena - Ministério Público do Trabalho e 
Companhia Agrícola Sonora Estância e Rio Corrente Agrícola S/A - em 
30/09/97 

18. Contrato de mão-de-obra indígena nº 040/Pin Taunay/97 - FUNAI e Rio 
Corrente Agrícola S/A - recibos de pagamentos aos índios (caciques e 
"cabeçantes") - em 29/09/97 

19. Publicação Diário Oficial do Estado - Junta de Conciliação e Julgamento de 
Coxim-MS., sentença da - processo MS-0055/97 - Ministério Público do 
Trabalho e Cia Agrícola Sonora Estância e Rio Corrente Agrícola - 24/09/97 

20. Ata de Audiência - processo nº 126/97 - Ministério Público do Trabalho e 
Companhia Agrícola Sonora Estância e Rio Corrente Agrícola S/A . 24/09/97 - 
ref. registro dos trabalhadores indígenas em CTPS - 22/08/97 

21. Ata de Audiência - processo nº 336/97 - Ministério Público do Trabalho e 
Agro-industrial Passa Tempo S/A - ref. registro dos trabalhadores indígenas 
em CTPS- em 04/07/97 

22. Ata - reunião entre:- representantes indígenas -FUNAI - DRT - INSS - SCJT - 
SINDÁLCOOL - implantação de empresa de prestação de serviços de mão 
de obra indígena - 23/06/97 

23. Ata - reunião entre:- representantes indígenas - FUNAI - DRT - INSS - SCJT - 
SINDÁLCOOL - CIMI - implantação de empresa de prestação de serviços de 
mão de obra indígena - 20/06/97 

24. Ata - reunião entre:- representantes indígenas - FUNAI -DRT - INSS - SCJT - 
SINDÁLCOOL - CIMI - debate - soluções para o trabalho indígena - 16/06/97 

25. Embargos à Execução - Agro Industrial Santa Helena Ltda. contra o INSS - 
ref. contratação de mão-de-obra indígena sem registro em CTPS - em 
09/06/97. 
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26. Consulta do Sindálcool a Dr. Eurênio de Oliveira Júnior - ref. proposta do 
Ministério Público do Trabalho, para firmar Termo de Compromisso com as 
Usinas de Açúcar e Álcool. 1997 

27. OF. Nº 268/96 mesa redonda e 035/96 - CPIFCTMS - Comissão Permanente 
de Investigação e Fiscalização das Condições de Trabalho em Mato Grosso 
do Sul - para Sindálcool - interferência junto MPT e TRT - prorrogação de 
prazos - contratação de trabalhadores indígenas por Usinas de Açúcar e 
Álcool. - 05/08/97 

28. Sindálcool - texto para Termo de Compromisso para implementação de 
condições de trabalho - a Procuradoria Geral do Trabalho - 12/02/96 

29. Amostra - Contrato de de Locação de Serviços nº 037/031/94 

30. Entrevista c/ Orlando Costa Marques - Titular DRT/MS - ref. Trabalho 
Indígena - 22/04/94 

31. Atos Normativos - Secretaria de Fiscalização do Trabalho (SEFIT) - 28/03/94 

32. Ata - Reunião em 08/02/94 - Registro em CTPS 

33. AAA - Trabalho Temporário - Registro de Empresa - Instrução Normativa nº 
100 - Ministério do Trabalho e da Administração . - 24/08/1992 

34. Trabalho publicado - autor Lisio Lili - "O Terena e a Tecnologia" 

~~~~- -~~~~- 



35. RECORTES DE MATÉRIAS PUBLICADAS EM JORNAIS 
• -Terenas temem perder benefício especial -01/12/98 
• - Empresas temem contratar índios para o corte de cana - 28/04/98 
• - Sulivan decide por exoneração de Lisío Lili - 28/04/98 
• - Policia Federal intervém em conflito na sede da FUNAI - 08/04/98 
• -Agentes combatem tuberculose em aldeias -08/04/98 
• - Técnicos ensinam indígenas a utilizar a energia elétrica - 08/04/98 
• - Audiência discute trabalho indígena - 03/04/98 
• - Cooperativa regulariza trabalho indígena -19/03/98 
• - Formação de cooperativa indígena é investigada -17/03/98 
• - Encontro vai reunir hoje 20 caciques em Dourados -11/03/98 
• - Terena é nomeado para ser interlocutor político - 30/10/97 
• - Ofaiés-Xavantes podem perder cestas básicas - 29/10/97 
• - Índios procuram comida em lixões - 29/10/97 
• -Atuação de seitas em aldeias será disciplinada -16/10/97 
• - Promotor quer solução para problema de Ofaiés - 14/10/97 
• - Índios da Aldeia Jaguapiru criam conselho -14/10/97 
• -Terenas querem posse de área ocupada -14/10/97 
• - Índios querem ser profissionalizados - 23/09/97 
• - Reserva indígena será beneficiada com esporte - 23/09/97 
• - Índios são contra indicações para cargos na FUNAI - 23/09/97 
• - Miséria agrava problemas de saúde nas aldeias - 22/09/97 
• - Tuberculose ataca 7% dos índios e escapa do controle - 22/09/97 
• - Índios terão registro em carteira - 08/07/97 
• - Índio rejeita carteira de trabalho - 17/06/97 
• - Ministro quer conhecer situação de indígenas em destilarias do MS. - 03/04/95 
• - Livro analisa aldeias - 03/04/95 
• - Destilarias deverão registrar índios - 24/11/94 
• - Trabalhadores rurais terão registro em carteira - 18/08/94 
• - Acordo Trabalhista de índios sai esta semana 
• - DRT define contrato de índios em usinas -14/07/94 
• - Contrato para índios começa a ser definido - 25/07/94 
• - DRT impõe contrato individual a índios - 07/07/94 
• - MISÉRIA DOS ÍNDIOS NO MS É A MAIOR DO PAÍS -15/03/94 
• - CASOS DE SUÍCIDIOS EM ALDEIAS SOMAM 125 -15/03/94 
• - UFMS vai capacitar professores indígenas - 15/03/94 
• - DRT prefere campanha a registro de indígenas -10/02/94 
• - Índios voltam a insisitir que não querem carteira assinada - 09/02/94 
• - Índios ainda resistem a registro em carteira - 09/02/94 
• - Intermediários apontados como responsáveis - 09/02/94 
• - FUNAI e DRT em conflito por registro em carteira - 06/02/94 
• - Índios afastam chefe de posto - 09/02/94 
• - DRT identifica agenciadores de índios - 21/01/94 
• - Estado enviará alimentos para as aldeias - 21/01/94 
• - FUNAI tenta evitar tragédia em aldeia - 20/01/94 
• - Índio protesta contra registro exigido por DRT -19/01/94 
• - Índios protestam contra registro em carteira - 19/01/94 
• - Ordens judiciais impedem acesso de tribos a áreas já demarcadas -19/01/94 
• -Ameaça de despejo faz aumentar os casos de suícidios em aldeias -19/01/94 
• - Despejo de índios pode virar tragédia - 15/01/94 
• - FUNAI registra o segundo caso de suicídio do ano - 15/01/94 



• -FUNAI manda mais uma equipe a Amambai -03/12/93 
• - INDÍGENAS PASSAM FOME EM LIMÃO VERDE E SETE CERROS - 01/12/93 
• -Acordo assegura o registro de índios -18/11/93 
• - Destilaria terá que registrar 1.300 índios -17/11/93 
• - Fetagri denuncia destilarias a estrangeiras -17/11/93 
• - DRT obriga destilarias a registrar indígenas - 01/10/93 
• - DRT começa verificar registro de indígenas -18/10/93 
• - Debrasa multada em CR$ 34 mil por contratação de indígenas -17/09/93 
• - Empresa é multada por aliciar grupos de índios - 16/09/93 
• - Empresa é multada por aliciar grupos de índios - 16/09/93 
• - Gerente confirma que índios não tem registro - 08/09/93 
• - FUNAI é acusada de intermediar trabalho índio - 06/09/93 
• - (Escravidão) - Como as Usinas exploram os índios - 07/93 
• - Sete mil índios serão contratados para cortar cana - 27/03/93 



Sidrolãndia - MS., 21 de dezembro de 1.998 

COOPROL - Cooperativa de Profissionais Liberais do MS. Ltda. 
Rua Aníbal de Toledo, 186 - Jardim Monte Líbano 
Campo Grande - MS. 

At. Sr. Diretor Presidente - Moacir Steffen 

Ref.: Viabilidade para Constituição e Implantação de Cooperativa Mista de Produção 
Aldeias Indígenas 

Prezado Senhores: 

O Posto Indígena da FUNAI, situado em Dois Irmãos do Buriti no Município de Sidrolândia, 
vem, por intermédio desta carta de intenções, solicitar apoio na elaboração do projeto e 
após, assistência técnica na implantação do modelo de cooperativa em referência. 

Julgamos que existe um grande potencial para proporcionar uma razoável melhoria de vida 
a 600 famíliasJ aproximadamente 2.300 pessoas, através de uma organização cooperativa 
regulamentada dentro de todos os parâmetros e exigências legais. 

Os interesses na implantação de uma cooperativa são justificáveis levando-se em 
consideração os aspectos gerais do cooperativismo, (histórico, doutrina, filosofia, 
princípios, segmentos e estrutura de representação}, que adaptam-se a usos, costumes e 
tradição cultural das comunidades indígenas como a nenhuma outra. 

O objeto da criação da cooperativa proposta, é possibilitar premissas básicas para 
obtenção de resultados favoráveis aos futuros associados e suas famílias, viabilizando a 
obtenção de recursos para aquisição de equipamentos necessários e comercialização 
provenientes da instalação de agroindústrias para produção de artesanato, rapadura, 
açúcar mascavo, cogumelos, cana de açúcar, palmito, peixes em cativeiro, arroz, banana, 
milho ou outras que sejam adequadas a capacidade de trabalho dos associados indígenas. 

Aguardando parecer técnico de V.Sª , colocamo-nos à sua disposição para maiores 
esclarecimentos, subscrevemo-nos mui, 
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F..xcelentísSimo Senhor Doutor Juiz rederal da 
Sul/MS. 

Vara de Dourados/Mato Grosso do 

FUNDAÇÂO NAOONAL DO ÍNDIO - FUNAI, 
Autarquia Fund<.'lcional, por um dos seus procuradores do Quadro efetivo, vem, na 
qualidade de representante das Comunidades Indígenas de Dourados/MS, diante de 
Vossa Excelê11cir1, para impetrar 

MANDADO OE SEGURANÇA, com pedido de 
liminar, 

contra ato do Ih.1stríssimo Senhor Delegado Ret,ional do Trabalho de Mato 
Grosso do Sul, consistente em exigir dos índios de Mato Grosso do Sul a exlbição ..s--- 
da CTPS, para exercício 1o seu labor, nas Usinas de Mato Grosso do Sul, para tanto 
expõe e requer o que segue: 

DOS FATOS 

OS índios do Mato Grosso do Sul ao lonoo dos anos, têm 
sofrido toda a sorte de sofnmento, são índios trabalhadores altamente 
especializados pnnopalmente r\d lavoura. 

No dia l3 de janeiro óe....J998, houve reunião 
município de Dourados, com a presença dos diversos envolvidos com a qu 

-ií1digena e diversâ"s lidêra, iças. 

}O 



A reunião teve como objetivo criar solução legal, para o 
impasse advindo da determinação proibitiva do Ministério Público do Trabalho, face 
o trabalho indígena nas usinas e destilarias de cana da região. 

I Da reunião, dectdlu-se por unanimidade descartar a/ 
utilização da Carteira de Trabalho por parte dos índios. 

De toda a situação observa-se, que: Há urna grande 
rotatividade da mão de obra, o curto periodo de permanência dos índios 
nas fazendas de cana, a cultura dos lndios e a própria dificuldade do ,ndio 
se adaptar aos costumes e devéres que o controle comum e/ ou pela dita 
CTPS. 

Surgiu solução proposta pelo CIMI, que seria a criação 
de cooperativas, mas que acabou rejeitada pelos presentes aquela reunião. 

Do anexo contrato, denominado de locação, verifica-se a 
existência de valores e os regramentos a serem seguidos. 

Em recibo anexo, constata-se, adiantamento 
devidamente assistido Por servidor da FUNAl. 

Em 14 de fevereiro de 1998, através de ata, as 
lideranças indígenas envolvidas corn a questão, comunicam que decidiram não 
eceítar a contratação através da Carteira de Trabalho, cuja cópia da ata foi entregue 
ao Min,stér1o Públtco/MS. 

No dia 12 de março de 1998, uma comissão 
.ntennstítucooal, preocupada em propor solução para a contratação de mão de obra 
indígena, mas que não teve aceitação por parte do Ministério Público. 

O Ministêrio Público do Trabalho apresentou proposta 
para contratação da rnão de obra indígena pelas usinas de açúcar e álcool de Mato 
Grosso do Sul, pela modalidade contrato de equipe, subscnta pelos dignos 
Procuradores Regionais do TrabalhÓ- - Drs. Luís Antônio G:imargo de Melo e 11 
Emerson Marim Chaves, cuja cópia anexamos. '· 

Das propostas epresentades, restou a Procuradorta-Oeral 
oa FUNA1, estudar e apresentar tese sobre a questão, o que de fato foi feito, 
propondo o contrato de trabalho avulso, conforme cópia anexa, onde um dos 
autores da pro!JOsta é hoje Juiz do Trabalho e o outro um dos nossos 
Coordenadores. 

I ~1 
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00 DIREITO 

O artigo 14 da Lei - N.0 6.001/73 (Estatuto do Índio), 
determina a situação oe trabalhador do índio, como se constata do que seçue: 

"Não haverá discriminação entre trabalhadores 
Indígenas e os demais tra!Jalhadores, aplicando-se-lhes 
todos os direitos e garantias das lels trabalhistas e de 
previdência social." 

O parágrafo único. É permitida a adaptação de 
condições de trabalho aos usos e costumes da 
comunidade, a que pertencer o índio."{g.n.). 

Assim, "prima fade" consta necessidade de se registrar 
os índios, mesmo para a situação de trabalhadores de equipes, isto para garantia 
dos próprios empregadores, mas não necessariamente com a assinatura da CTPS. ~ 

Embora a CL T em seu artigo 13, determine a 
obrigatoriedade da Carteira de Trabalho Previdência Social para o exercício de 
ouelquer emprego, mesmo que ern caráter temporário, não é o caso dos presentes 
autos. 

Sem prejuízo de várias correntes e proposições os índios 
envolvidos ficariam sujettos a abusos e os empregadores as sanções legais, como se 
depreende do art. 444 da CLT: 

"Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem 
ser objeto de livre estipulação das partes interessadas 
em tudo quanto não contravenha às disposições de 
proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes 
sejam aplicáveis e às decisões das autoridades 
competentes". 

Consta a existência de termo de acordo entre o MPF e a 

l Empresa oebresa e, ainda, uma ação civil pública do MPF, contra Cornpanhia 
Agrícola Sonora Fstância e Rio Corrente Agtí(üla 5/A .. 

[ 
Acontece, Excelência, que o assunto versa sobre Jegislaç,.,o 

e legalid,:ide das formas contratuais da relação de emprego, ou seja, sobre direito do 
trabalho que é de competência privativa da União legislar (Art. 22, I, CF), inclusive 
consta projeto de lei do Senado de autoria do senador JONAS PINHl:JRO que 
resolvena a questão de maneira rnais simples. ----~-·- ----~-=- /i 
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,t 
A competência para legislar sobre populações indígenas, 

ld111Wm, é pnvativa da União, art, 22, XlV, CF, Inclusive para a organização do 
sistema nacíooel de emprego e condições para o exercício de profissões e 
segundade nacional (art. 22, XVI e XXIII da constituição Federal). 

Por outro lado, ao tomamos conhecunento da difkil , 
situação q~e envolve os índios daquela região, o que faz lembrar parte da \ 
grave crise nacional e mundial, em especlal a recessão. Sendo certo que sem 
prejuízo de nossas obrigações e medidas legais a serem tomadas, que lndul 
eventual encaminhamento do assunto as altas esferas do Governo, mas não sem 
antes apresentar essa proposta à Vossa Excelência, que poderá ratificar nosso 
posicionamento que instrument.allzaria nossa proposta, decidindo à fi'!lvor dos 
índios deste Estado, ouvido o Ministério Público Federal e o Ministério do 
Trabalho. Entendemos, face a urgência e gravidade do desempr~o no país, em I 
especial dos índios, e o fãto dos mesmos não aceitarem a relaçãci-de·emprego, com 
a ass.inttura dé suas raspwCtl\'a& r...artelrH de Trablllho, conv!nlente o acolhimento 
da proposta emergencial e contingencial para manutenção do trabalho 
indígena na região de Mato Grosso do Sul, Isto é, até que se dê solução 
definitiva a questão, conforme documento anexo.(g.n.). 

DA PROTEÇÃO LEGAL 

Do relatado, depreende-se Que de todas as questões e 
propostas diSOJtidas asseçuroo-se os direitos dos índios, mas surgiu questão 
rnsustentável e que necessita ser entrentada, conforme segue: 

Os índios da regi~ estão nas mesmas condições que os 
trabalhadores brasileiros, ou seja, sem conseguir serviços ou trabalhos mesmo , 
estando todos interessados em trabalhar e havendo rara possibilidade em efetivar \ 

i t.al pretensão. 

O Estado de Mato Grosso do SUi têm uma das maiores 
populações indígenas do Brasil, possuindo a mais grave e complexa sit:uação 
indígena, abrangendo os seguintes municípios: Amambai, Antônio João; Aral 
Moreira; Bela Vista; Caarapó.; Coronel sapucaia; Douradina; Dourados, Bdorado; 
Juti; Laguna Caarapã; Maracaju; Paranhos; Ponta Porâ; Tacuru; Aquidauana,; 
Anastácio: Dois Irmãos do Buntí, Miranda; Nloaque; Rochedo e Sidrotândia. 

DOS INDIOS 
DO ATO VIOLADOR DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

O Sr. Delegado Regional do Trabalho de Mato Grosso do 
Sul, mesmo ciente das tratativas envolvendo a FUNAI o Ministério Público Federal, , 
ClMI e demais entidades, vem exlçlndo a assinatura de CTPS para os indígenas. O / \ 

1 \' ll '. 
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. que por certo 1nviab1li~rá a solução legal da questão, pois que está provocando a . 
' rejeição progressiva do trabalho indígena nesta Região.(g.n.). l 

Sem prejuíio do relato dos atos e conseqüências 
primeiras, resta a sítueção de grande e crescente desemprego indígena, existindo, 
ainda, um grupo numeroso pretendendo solicitar diretamente a manifestação 
pessoal do Julgador. O que temos orientado a não fazerem. 

DO DIREITO ÚQUIDO E CERTO 

O art, 6.0 define o trabalho como direito social, mas nem 
ele nem o art. 7º. trazem norma expressa conferindo o direito ao trabalho. Este, 
porém, ressai do conjunto de normas da Constituição sobre o trabalho. Assim, no 
ert, 1 º, IV, se declara que a República Federativa do Brasil tem como fundamento, 
entre outros, os valores sociais do trabalho; o art. 170 estatul Que a ordem 
econômica se funda na valorização do trabalho, e o art. 193 dispõe que a ordem 
social tern como base o primado do trabalho. Tudo isso tem o sentido de reconhecer 
o direito soclal ao trabalho, como condição da efetividade da existência digna (fírn 
da ordem econômica) e, pois, da dignidade da pessoa humana, fundamento, 
também, da República Federativa do Brasil (art. 1°, Ili). E aqui se entroncam o 
direito individual ao livre exerdoo de qualquer trabalho, ofício ou profissão, com o 
direito social ao trabalho, que envolve o direito de acesso a uma profissão, à 
orientação e formação profissionais, à livre escolha do trabalho, assim como o direito 
à livre escolha do trabalho, assim como o direito à relação de emprego (art. 7°1 I) e 
o seguro desemprego, que visam, todos, entre outros, à melhoria das condições 
sociais dos trabalhaoores.' 

Assim, têm-se que é direito Uquido e certo dos índios ,i 

l de Mato Grosso do Sul, poderem trabalhar sem serem molestados pela não J 
utilização de suas CTPS.(g.n.). 

DA FUMAÇA 00 BOM D1R.l:1T0 

O oenormnado contrato de trabalho de eqLiipe, têm 
previsão legal (lei - N.º 6.001/73) e 3 proposta do Ministério Pi'1blico será posta em 
prática num prazo máxímo de 90 (noventa) dias. , 

PERICULUM IN MORA 

As famílias indígenas precisam trabalhar e não se 
submetem os normas próprias dos contratos de trabalho e não podem esperar a 
solução de contmuídede das propostas ap, esentadas entre as diversas 11 ,stituições 

---- -----· -~-------- /'I 
I \ i 1, 

jll~J 
1 

· (. l J,)~ Afonso .Jo S1h:i Cur"i O(' Dueuo Consurucionel Po,it1\ o, Silo Paul~E.:l Malhrnvs, 1992 - 9' Edrção. S-11!. 
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envolvidas, nem uma decisão normal do Judíciáno, nem muito menos de solução do 
legislativo. 

DO PEDIDO 

Ante o exposto, requer: 

1-5eja citada a autoridade coatora, o Sr. Delegado 
Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, para apresentar as info,mações 
devidas no decêndio, sob as penas da lei. 

2·5eJa autorízada hmlnarmente a Feitura de contratos de 
equipe, entre os indígenas e as usinas, com assistêriéla direta da ~UNAI.r sem !: 1 
~~slnatura da CTPS, por pelo menos 90 (Noventa) dias, ou, pelo menos ate que se 
julgue a presente ação, vez que além dos adiantados estudos e conclusões, está em 
tramitação no Congresso Nacional projeto de lei do Senado Federar, proposta pelo 
Senador Jonas Ribeiro que trata da questão. 

3-No caso de dificuldade na trarmtação do Projeto de Lei 
supra, a FUNAI, informa que encaminhará proposta no sentido de dar celeridade ao 
feito legislativo. 

4-Pede a intimação do Ministério Público. 

5-0 pleito encontra fundamento de validade na 
Constituição da Repúblic.a2 e no parágrafo único do artigo 14 da Lei - N.º 6.001/73, 
vejamos: 

"Parágrafo único. É permitida a adaptação de 
condlc;õei de trabalho aos USO$ e costumes da 
comunidade, a que pertencer o índio."(g.n.). 

6-0ra, Excelênoa, nossa proposição é a simples 
interpretação da lei, não de maneira restritiva, nem extensiva, mas apenas 
observando o tratamento isonômico que a Constituição exige e orienta, já que os 
órgãos públicos envolvidos com a questão indígena não existem sírnplesmr .te para 
proibir o trabalho, mas para orientar e dar sustentabilidade ao exercício de , ;ualquer 
trabalho, ofício ou profissão e não é e, ível q, 1e ultrapassados quase onze meses de 
tratativa, não se tenha definido a questão e os índios fiquem impedidos de trabalhar. 

- --·-·---- ,. -------- 
: V. arts 5', xm é lm·<': (1 e ••.. crr icro de! qualqu« ln)bulht\ <! 170, parágrafo UJ\ICO .; ;l\:S<:g\ll~l' li cvcn íoo de qmlquer r: 
~uv1ilad.: eçonr'l~trn V an 7', U S<."l!~'),,<)1:s.:mprc~o t, ,·alon1J1çllo d,) tn,1,..llw ~ lundamento da u1dL>i11 u)11 ,1,111cÍ<'nHI Í \. 
brasrleira (làrt. 1 , IV) e d.u onl.-m cr,-,norruc.a em p.11\1\ ul,,r (urt 170, caput) Também a ordem ~l><..1ttl tem corno h..t.:.e o 1 \ 
pruuado do tr.1t..:ilhn (1<11 191) l'Í Lui1 Roberto l3CIITOS<"• Constuuição da Rcp,lhl,ç,a l ,-.k>rnl11d Jo Ilrasil ,\Ju,Lwl, e / \ 
, ,,.,,,,., e~"'''""'"''" - '~"" s,,.;,., - ' "' ~ ~,~ 

,. ~ 

' ,, 
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7-0 argumento supra, nos autoriza a requerer concessão 
liminar, com o fito de deferir a permanência do trabalho índio sem a assinatura da 
C..'TPS, ou seja, determinando que o ilustre Delegado Reoional do Ministério 
do Trabalho se abstenha de exigir a CTPS dos í,,dios de Mato Grosso do Sul 
até que se ultime a adoção de procedimentos tendentes a amoldar o contrato de 
equipe e/ou trabalho avulso â cultura indígena, por pelo menos por 90 (noventa) 
dias, ou até a sentença deflnitiva.(g.n.). 

8-Deferido o pleito, fica a AJNAI local, intimada a 
fiscalizar efetivamente o serviço e/ou a cornunícar eventuais irregularidades na 
relação de trabalho. 

9-No mérito pede a concessão do maodarnus 

P. Deferimento. 
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Campo Grande-MS., 25 de novembro c!c-: 1998. 

DO ESTADO DO MATO GROSSO 00 SUL (F~i~:'v1S} 

A.t 
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ir . .'. ~.-"ln<1~:. J: iS(0i~-. 
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GOVERNO DE ESTADO DE MA TO GRGSSO DO SUL 
SECRETARIA DE CIDADANIA JUSTIÇA E TRABALHO 
SUERINTENDtNCIA DE JUSTIÇA E ID;LAÇÕES INSTITUCIONAIS 

OF. 118/SUJURI/SECJT/98. Campo Grande, 21 de outubro de 1.998. 

Senhor Diretor, 

V enho por intermédio deste, solicitar em nome da 
Superintendente de Jusuça e Relações lnstitucionais/S.ECJf- Adelaide Acácia 
Leite Veira , à presença de Vossa Senhoria junto aos Advogados da 
Debraza, Sonora e Nova Olinda, n.21 data de 28 de outubro próximo, às 14:30 
horas .por solicitação úo~ Capitães e Cacioues Indígenas e por conta do 
documento" Protocolo de Intenções de um lado as Comunidades Indígenas 
de Mato Grosso do Sul, o Sindicato das Usinas de Açúcar e Álcool. 
representando as Usinas do Estado, representado pelo Sr. Isaías Bernadine ; a 
FUNAI -representada pelo pela Administração Regional de Amambai pelo Sr. 
José Nilton Bueno e a Administração Regional de Campo Grande pelo Sr. 
Lízio Lili; a Secretaria de Estado de Cidadania Justiça e Trabalho 
representada pela Superintendente de Justiça e Relações Institucionais Sra 
Adelaide Acácia Leite Vieira e participação do Ministéno Público do 
Trabalho, assinado em 19 de maio de 1.998: 

Reunião 

Data ; 28/10/98 (Quarta- feira) ~~ "')~ 
Horirio : 14:30 Hs fll)~ ,-u.o~ J) «, °' 
Local : AEC- Associação Escolar Indígena 

Rua Amando de Oliveira, 448 - Bairro Amambaí 
Ao lado do Salão da Igreja Perpétuo Socorro 
Telefone :384 4522 

Assunto: Ref Protocolo ili: Intenções assinado em 19. 05. 98 
ecretaria de Cidadania Justiça e Trabalho . 

Participação : Diretor do Sindicato das Usinas de Açúcar e 
l do MS , Advogados do Debraza, Sonora e Nova Olinda ~ 

----- 



COVERNO DE ESTADO DE MA TO GROSSO 00 SUL 
SECRETARIA DE CIDADA~NIA JUSTIÇA E TRABALHO 
SUPERINTENDENCIA DE IDSTIÇA E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

Superintendente de Justiça e Relações Institucionais , os Capitães e os 
Caciques Indígenas do MS. 

Atenciosamente, 

;f~~ 
lida ~~"~_Pinheiro 

Secretária de Assessora da Sujurl - SECJT 

RmoSr. "Y 

ISA/AS BERNADINE 
Diretor do s: tdicato das Usinas de Açúcar e Aleoo! 
NESTA 

'/, 

~,~. 

-------------------------------------------------------- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -/~ ;1- - - - - - 
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Protocolo de fH!c:',llÇ(k~ qur. enuv :;i 1.,1:)1.:·h1.im. r.k um fado ,IS 
Comunida •. ks ludí!;.t"11a-.. h1 T·.:-r..1do J:· i\-1,11,:, ( iro ,so dri Sul. :1lr :11,,:!-. de 
seus lnlercs rrpn:;.;~11tn<l~~ .• o ~,imfü:..ito tfo:. t :.~ín~1~ de A,;fa·,u ,· i\k:tini 
e lendo como entrda,!t•'..; As.•,i:::.t,•11k:; e Co,.•rci•.'a.td,,w. 
respectivamente. n: 1NA1 - Fundaçüo Na1.i,,11,,I do Ímlio ,! i~ 

Secretaria de Esfàdo de 1.'ida,.l:.:1ni:1. Ju;;ri,,; ,· l r:.1h.,lh1.1. 

A:. ~ •. •munida,.k~ lu,]1!,_;L-U.,, J,, h.:t;1d,) d,.- ~-btti < írn<i',ll do Sul. neste 
~lo representadas pelo, signahirios deste f'w:1,.:d~1; P Si11d1 •. ;i1u d:.·: 1 'sinas ik Açúcar e 
Álcool, representando as Usinas do Estado. -uravés do S,:nbo1 !•,;;ia·.: Jkmard~ní; •. l FUNAf 
representada por Administrador Regiuual de Amambai ~r J,,"~: ~~iltnn Bueno ~· Fl.íNAT 
Administração Campo Grande, Sr. Lisio l iti e a Secretaria d,· L;':!;idc; lk Cidndaniu, Jusi içu e 
Trabalho, representada pela supenntcndcntc J,~ Justiça t' 1-(.;:h~o~·~ ln.-.!iti1\':Vi1ais. Dr' 
Adelaide Acácia Leite Vieira, con~i.Je1,mdo l!l1t~ 1.~ <lo inter, ..• st· da~ ,:,.Hrnm1cl:u.ks indígt".uas, 
das usinas tomadoras <los serviços inJíg~ua.-;, Jn Ministério Publico Ju Trabalho. atualizar e 
regularizar o vinculo 1.fo uabalho nuhgena coro seus tomadores. n~s;olvcm celebrar o presente 
protocolo de intenções, sob as cláusulas seguintes: 

CLÃ l!SUL,\ J'lUMElRA: 

Constiruc üb.1t:t11 du ptr.sf-llil.: pwl"~.,i •.. , ,.k intenções rq;ularizar. 
fomentar e atualizar 1.1 vínculo emprcgatíc:» do iudigcna ,~ ,1.·1!" torn,1lÍ,H,:.-.. vi;.and,1 a 
adequação às normas legais, na forma .lo •• ,. \,!1•rnto ptlf Equipe" ,,1.1 ~\·wporúrit,. 

CLÁUSULA SJ.:Gl.:NUA: 

Fica consignad» que nos trahathos i11 •• tí111·1i:1:, pu.~~-t.tdc,~; ,°Ls.: Usinas, 
continuará o "Contrato de Prestação de Serviços antig« d~t FUJ\;/\j" ah; n::::JOi i99. 

Cl.ÁUS\JLA TERCfüRA: 

A partir de 02!01/~ly o Contraio d" ·r aabc!lhc, lriJí~u,~1 será 1) 

"Contrato por Equipe" ou outra íoruu lega] que udvir, que ~cnJ divulgudo e kilo tr~tl1t1IJ)(J dr 
conscientização nas aldeias, sol, a coordcnaçào da Superintendêucia de Jusuça e Relações 
Institucionais da Secretaria de Estado de Cidadania, Justiça e Trabalho, L1m parceria com a::; 
Usinas, F~NAI e Ministério Pubnco do Trabalho. e 

f . --~~ 
1 • ~e/ . - _,..,__ 

• V --- -· ---- . - . ·-· .. -f: ,.. 

fJn f- (--) / .. ,,, -1 ,,.,,. r , .· ( ·.-· , · 1, 
D 
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CLÁlíSlJLA QUARTA: 

CLÁliSI.JLA QlJJ/\(fA: 

As partes cn •• olvidas no presente pwlnu,lo se ~:ompr,H11..:tl.!m " 
realizarem trabalhos de conscientização ,: orientação, visando ~;;l:.iht.:ll't:l.'r 1, fonalccimen:» d, 1 
vínculo empregatício <lo inJígen.t. duradouro, adequando-o às nrmnas Jcgai<i. vigentes. 

CLÁUSULA SEXTA: 

As comunidades íudígena», a pari ir 1.k sotcrubro de 19()8, poderão cm 
conjunto com a FUNAI, Usinas e Ministério Publico du Trabalho, implantar, 
experimentalmente os "Contratos de Equipe". 

t:LÁUSULA SÍ~TlMA: 

As usinas envolvidas, notudamcntc .1~ qw. ja foram a_1ui,-.1da,-. 
deverão promover com o Ministério Público tio Trabalho um acordo para ~·1c.: a partir de 
02/0 l/99 vigore o contrato de trabalho indígena sob a fot tHlA de "Contrato por Equipe ''. cru 
que fique assegurado a participação da mão-de-obra indígena. 

CLÁUSULA OITAVA: 

O presente Protocolo ti;;: I 11l~11..,1"'.:ci, 11igu1 <lf d .i parti, da data tia 
assinatura deste instrumento até 02/01/99. quando deverá ocorrer a i]1legrnl implaut.ii,:fü.> Je 
"Contrato de Equipe" ou outra forma legal que advir. 

E por estarem plenamente de acordo ,,.., paiies tumain o 1'r.!St:T1lc 
instrumento na presença de duas testemunhas que também o subs •. .rcvem. 

Campo Grande, 19 de l\·1aio de l 998 
I <:::,._ ' '-'' j-·. --·- - _ .. -- 
'-·' 
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ADR/FUNAT/CA..~n>o GR ANDE/MS 

ISAJS BERNARlllNE 
Sindicato-Representante das Usinas 
De Açúcar e Álcool do MS 
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LIDERANÇAS INDiGENAS 
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AOSR. 
DR. EMERSON MARIM CHAVES 
MD. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO 
CAMPO GRANDE-MS 

Senhor Procurador, 

Revendo de forma mais acurada os termos da 
ATL\ DE B~UlSIAg do último dta 27.04.98. realizada no Auditório da Universidade 
Católica Dom Bosco - UCDB, nesta Capital, as Lideranças Indígenas abaixo vêm 
reiterar a V.Sª., que a ATA supra mencionada não retrata na integra as posições 
firmadas pelos representantes presentes ao Encontro, razão que resolvem através do 
presente fumar ao nobre Procurador do Trabalho as posições abaixo: 

01 - Carteira de Trabalho não é aceita porque 
individualiza o indígena, pois afronta nossos princípios culturais, e vida comunitária; 

02 - Aceitar a Carteira Profissional, com a 
figura do empregador, é para nós a negação de nossa hierarquia tribal; 

03 - A Carteira de Trabalho não é aceita porque 
trata-se de um trabalho temporário e por período médio de 45(quarenta e cinco) dias, 
alongar para wn prazo superior seria o principio da desintegração de nosso sistema 
social e vida comunitária. 

Pelas razões acima as Lideranças indígenas 
propõem o cumprimento parcial do disposto na ATA DE REUNIÃO de 23.01.98, na 
Reserva Indígena de Dourados-MS, anexo, coordenada pelo Dr. Luiz de Lima 
Stefanini - Procurador do Ministério Público Federal em que participaram 
representantes do Sr. Presidente da FUNAI - Dr'. Marialva Thereza Swioklo/PG, 
Administradores Regionais da FUNAI • Campo Grande e Amambai, Advogados das 
Regionais da FUNAI, representantes das Usinas e Lideranças Indígenas, ou seja: a 
contratação da mão-de-obra indígena através do Contrato de Trabalho de Prestação de 
Serviços, sem vinculação à Carteira de Trabalho e, a médio prazo estudar junto com 
as nossas Lideranças, Ministério Público e as Usinas a possível contratação através do 
Contrato de Equipe proposto pelo M.P .. 

Para tanto a Comunidade Indígena se 
comprometeria a divulgar a idéia do Contrato por Equipe a seus patrícios, como 
também concientizá-los das possíveis vantagens sociais. 

Assinam: 

J,;J;,o fJJÚ/_4 I,~,t-f 
IZIDIO A~lf<iUc;RQUE 
CACIQUE ALO. CACHOEIRJNHA 



'[ :u,,i.,z -rr c.le,1r- u .. -, / 1,; 
Bf RNARDINO PI NA 
CACIQUE ALD. MOREIRA 

..,. 
-::}_).~ ,J9;1u2 (=) ~./t.v /:A,~'1 
)SJÓOIÜO otf PEREIRA PINTO 
CACIQUE ALD. MORRINHO 

.J(l;PÃY ÃtW1ov1f~ 
CACIQUE ALD. LAGOINHA 

1/~~ 
NESTOR RUFINO 
<.:ACIQUE ALD. BODOQUENA 

ofl~~~Pct~ 
~OÃO BATISTA sóutA 
CACÍQUE ALO. BALSAMO 

êd.wlé~lÍJ /!it {ÁcJ 
CANDIDO ABICHO 
CACÍQUE ALO. BARRO PRETO 

CELSO ROBERTO CABROCHA 
CACIQUE ALD. LALIMA 

t 

/1..-,~ 
SA.WStÍANO DA SILVA 

CACIQUE ALD. MORRINHO 

~ !ltéwh 2),c~/ . 
EVALDO VICENTE - ~0 VíVI-., 
CACIQUE ALD. MORRINHO 
PlN TAUNAY 

RlvYYloJo caiÍ.0.,1 r~t 
RAMÃO CAETANO 
CACÍQUE ALO. CORREGO SECO 

s~JJ~P-J 
SILVANO DIAS 
CACÍQUE ALD. TOMÁSIA 
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Campo Granie, 29 de abril de l 998 

.uuo Sr. 
Lisio Lili 
Administrador Regional Funai=- Campo Grande 
Campo Grande - MS 

Prezado Senhor: 

C< .. vvfortuc vossa solicitação, vimos pela presente esclarecer que o Contrato de Equipe 
de rnuo de obra indígena proposto pelo Ministério Publico do Trabalho, é inviável para 
as Usinas, uma vez que onera substancialmente ( quase o dobro J os valores pagos lHJ 

corte de cana e outros serviços prestados. 
A inviabilidade deste Contrato de Equipe, consiste cm que as Usinas nã« pP<k·, i;1111 
suportar os custos de todos os encargos sociais e obrigações trabalhistas da CL 1 1 i. · 
fénas, lG'TS, JN\'...;_ etc .. ) e mais os custos dos contratos de serviços antigos c1)111 a 
FUNAL ou seja: taxa comunitária. cabeçante, transporte aldeia usina e vicc-x erc;:i a 
cada ·15 dias, todas •s refeições e saúde (medicamentos, médico, dentista). 

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos . 

. .tcnciosameutc; 

f) .. I -· , : ... , r ; e , ( 0,., (,;_,. e '?i ,._ ., /-; ..r 

' r!li ~ :~!Jt,, 'µV) 
Jli~i- c i i . . ) 

·.:·•·\t\,~tra-:!o; F 'i:-{ r,'1·: · -~ 
POitl. n.; 3~5.f":: •. -:~ .. 

/\\' Afonso l\ .. ena, 3504 - 10" Andar - Sala lú4 - f une , Ocí7 i 72-1- ~44'> 1 ,1,. -,~4-l 1>1.1Y - U· I' 79l![Q..(J7i - Campo C,Hut> :e 
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MINISl ERIO PUBLICO DO Tf~ABALHO 
Procuradcrla Regioni:il ~ 241 Região I MS 

f 1 ' :,.,1 ,•\.·1 
----·"--·-·'---- - 

ATA DE H.i~UNIÃO 

/\u.'> '27 dias do mês de abril do uno de hum 111il 
novecentos e noventa e oito, no Bloco ··B" da Universidude l 'utolico Ut,111 
Bosco, situada na Av. Tarnundaré, 6.000, Jardim Seminário, Campo 
Grande-MS, presidindo u reunião o Exrno. Sr. Procurador do Trabalho, Dr. 
Ernerson Marim Ch~vcs, secretariado pelo servidor ]th<li Harbova 
Guimarães, presentes o Exmo. Procurador do Trabalho, Dr. l1i.i11t..· Roqu~ 
Perouoni: o administrador rt:gional da FUNAI/Campo Grande" o Sr. l.ís io 
Lili; o funcionário da FU.'\/A[. Sr. Joel de Oliveira, o Fiscal do T ubalho, Sr. 
Roberto Wachsmuth kio s: o advogado da FUNAI/Adminístraç:,tl Rcgionul 
de Arnumbai, Sr. Luiz 1.._'c:.r:1r de Azambuja Martins - OAB/~, IS J3o4: 0 
advogado da FUNAl//·.dn1inistrnçno Regional de Campo l ir.inde, ',r. 
Juscelíno Joaquim Machado - OAB/MS 381..J; o cacique da altk1;1 xede do 
Posto Indígena Buriti, S,·. António Bernardo Gabriel; o cuciqi.e J.1 allkía 
Córrego do Meio, Sr. Vitorino Mamede; o cacique <la aldeia Ágr«: Azul, Sr. 
Felicino Vitorino; o cac iqu« da aldeia Búlsumo, Sr. Abudio d.: Souza: 0 

cacique da aldeia Sede d.. Posto indígena Limão Vcnl~, Sr. Evaldo \'ke111~ 
Dias; o cacique da ald, ia Córrego Seco Ramão Caetano Gonçalves: 0 

cacique da aldeia Água Branca, Sr. Antenor Augusto; o cacique da aldeia 
Morrinho, Sr. Salustiuno da Silva; o cacique da aldeia S~d1..· do Posto 
Indígena Cachoeirinha, Sr. Izídio Albuquerque; o cacique da ald cia Argol«, 
Sr. Rufino Candclário: <, cacique da aldeia Babaçú, Sr. AJol1~, Pedro: ll 

cacique da aldeia Lagoinhn, Sr. Alípio Vieira: o cacique Ja akk .. , Morcir.i. 
Sr. Bernurdino Pi una; o ,..'ac ique da ali.kia Pa-;:-;..irinho, Sr. (),a·,1 in i\ lar, .. ·d.., 
Justino; o cacique da aldeia Sede do Posto Indigcna Lalimu. Sr. Cels. 1 

Roberto Cabrocha: o cacique: da aldeia Tomázia, Sr. Silvano Di:i.s o cacique 
da aldeia Barro Preto, S1. Cândido Abicho: L) cacique .la aldcr.. 
Aldc inha/Anastúcio, Sr. Jo-.é Félix Matildcs: e: •. iproximad.nucmc .1~·1, 
indigenas integrantes da· tribo-, Terena, Kadiwéu e Kinii.uiau. Abcn:1 .\ L \~~' \' . 

\ .. \ :1 

dG 
____________________ .,. .,. ,. ., .., _ -------------·----- 



MINIS1 .-:RIO PÚBLICO DO T r~ABALHO 
Procur •.. reria Regional - 24!! i~egião I MS 

audiéncia, o representar. ~· do Ministério Públi..o do Trabalho, Dr Eiucrson 
Marim Chaves, explic. 11 a natureza e as c.u ucteristicus do "Contruto de 
Equipe", ressaltando os .spectos benéficos qu, t:tl Iorma de contr.uo, regido 
pelas leis trabalhistas e 1 elo Estatuto do [rn.lio, proporcionar.i .iu-. ;!ld:6cn.1s. 
Explicou, outrossim, ql, _, o Contrato de E4ui1 ,e nada mais ~ do que o atual 
contrato de prestação 1~ serviços, ou seja, as obrigações por parte dos 
índios são as mesmas, C\·111 a única diferença 1.,~ que no primeiro 0 silvícola 
estará amparado pela .cgislação trabalhist.. e previdenciária. Diversas 
lideranças indígenas ex emaram o seu ponto de vista, sempre salientando 
que o contrato a ser apli. .do ao trabalhador inoigena deverá obedecer a suas 
características peculiares _. a suas tradições. O Representante do Ministério 
Público do Trabalho. Dr. Jaime Roque Perottoni, ressaltou ser de 
('; udamcntal importânci. ,1uc os índios presente- se tornem "p:11l·cirns" lh, 
Mínístcrio Público do rubalho na defesa ,b proposta do ( \1ntratn lk 
Equipe, com a neccss., .;.1 adoção da Carteira de Trabalho e Prcvidênc ru 
Social pelos indígenas. 1 -pois de vários debates. tendo sempre como rem., 
central o trabalho in geria nas destilarias, chegou-se às seguinte» 
conclusões: 1) Ficou _e~. urecido que _o Minis1i:1 i~__fúblico do trnbalho n:Jn 
está impedincj_~em ã~ ..... IUt~ a _corlfr·ãíaçàq__dç uidios pela~ desi ilarias; at1 

'contrario, a intenção m .isterial é de que as .rsinas a cada ano contrateu. 
mais trabalhadores indí .nas. Foi patcntcad». i~ualmc itc, que 1du~k 
nenhuma determinação _j vliciaJ./ric).pr.is~~ m. l!1l\.!11t0 no sentido dt;' 0bs1:1:V 
a contratação da mão-<lL .bru indígcuu pelas .isruas de álcool com base rh; 
:.l_t_y_al Cüll_1G!1Q_Q.e preS~()IJ~>CfVÍÇOS.. ::n A comunidade indigcn., pr,·~:l.!rn,: 
--:e-comprometeu a divul, ( a idéia <lo Contraio de Equipe aos pau tCÍüS qul: 
não estavam presentes n. eunião, bem como c.incientizá-los da i11 qmrtât~_c i.. 
da Carteira de Trabalho Previdência Social. Nada mais, eu · · 

Joédi Barl. La Guimarães digitei cm 28.04.98, 11:1 sede d., 
Procuradoria Regional l Trabalho. 

. 'fi~;,,-::i--/~ 
'zn1erso1\J\{a9-~rtChrn 
/ I rocu~or do I rabalho 

..••. -) 
/ ( . 
---h--··· .. / 

{L(éCl · 1 ' 

.Jain.~ 1<.oqüePê~·ottou. 
Proc · r..dor <lo Trabalho 

Luiz Cezar de A7 .. aml» 1 Martins 
()Ail 3364 

.Iusc, ,ir,o .Ioaquim !\bu hadll 
0Al3 31'1-+ 
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MINI:, 1 LIUU DA JU:, 1 IÇA 

Da: Procurado.ja-Gct ul/Brasilia 
Para: Advogados da Administraçâo Executiva Regional de Campo (iramfo/MS 
Assunto: Rcgu1arizu1;.io <l.i:, contrau.çõcs de mão-de-obra iudigcna. 

1 ·:111.:a11,i11lio a V. Sas., para prov i1.., ·1u.:ias urgentes, o 

Despacho anc .o, desta Procuradoria-Geral, que trata da regularização <las 

contratações J~ máo-uc-obra indígena nessa região. 

Pda i.nporr.urcia e urgênci« de que se rcv. <te a nuucria, 

sul1ci10 a V S;1~ 111;1111..:r esta Uuidudc central iufoi mada dos 

desdobramentos dus , coes propostas para solução do assunto. 

Atcnc íosa1111.'.11 te, 

M IJUN. I / .. U\//JIM FFRRLJN 1 
Procuradora-t icra] 

iir: 
cl Y 



f u1uJ,i-,. 11> N.,, 101101 Uu lnd1u 
MJNl!>ltlllO DA JU!illÇA 

Despacho PG 11º.J ,:x) /98 

Processo n" 08620-0973/98 
Assunto: Regularização uas contrutações de mão-de-obra i11t1 ígcua para o 

trabalho nas desularias do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Aprovo a Informação anexa, <la Coordcnuçà.. de Assuntos 
Contenciosos desta Procuradoria-Geral, que resume bem as 
ações cresta Unidade jurídica visando, em co.ijunto com o 
Miuisté. io Público do Trabalho, encontrar for nas legais de 
regularização das contratações de mão-de-obr.. indígena no 
Estado Jo Mato Grosso do Sul, resguardando em primeiro 
plano, os seus direitos sociais. 

Trata-se de assunto cuja soluçao encontra-se .10 •. uubito de 
responsabilidades não só da Fundação Nacional .lo lndio, mas, 
ta111b~111. do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do 
Trabalho e outros órgãos envolvidos com a questão trabalhista 
e a cau-..r indigcn.r, razão pela qual, reunir.uu-sc, ~111 sucessivos 
cui..:011111,s, advogados dcstu Procuradoria-Geral . courpanhados 
de sua Procuradora-Geral, que este subscreve, e 1 iais, o Senhor 
Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Jefferson Luiz Pereira 
Coelho, que teria contatado o Senhor Procur. dor-Geral da 
Rcpúbhca para tratar <lo 111es1110 .issunto, e, cm sq~u1da, com o 
Dr. L11 K1 sou M.m11 Cha vcs, Procurador <lo Trub .. lho lotado na 
24·' Região do MJ>T (MS), tudo com vistas a c.icoutrar-sc, o 
mais urgente possível, considerando o início da .iróxima safra 
na região. a melhor forma jurídica para rcgulari. ar o trabalho 
dos índios nas desularias do Estado <lo Mato Gro'.', .o do Sul. 

O assunto foi discutido, também, com advogad: > do ClM I e 
antropólogo da Procuradoria da República n •. nuele Estado, 
assim cJ1110 com a Senhora <.. 'hcfe do Lkp;.1 la111c1110 do 
Património J11Jíge11a e Meio Ambiente desta Fund .çào. .d 

~ 



( '01110 resultado tbs rcuruõcs com o M1111s1é1 .o Público do 
Traball.o, o Seul.or Procurador-Geral c11l~a111111l1< -u-nos, através 
do Oficio n" 265/98-G/\il-PG, de 06.04.98, o •. Relatório 
circuustanciado do trabalho indígena nas dcsril.rrius de Mato 
Grosso do Sul". claborudo pela Procuradoria Rcgion.rl d,, 
·1 rnball1t> da 24" Região, 01H...lc às fls. 29 e :;cgui11rcs, nos 
"aponru.ucntos finais", aquele Ór gào assim se m..uifcsta: 

•. Assim sendo, faz-se nccessario, primeirarnente, que h.q:a um tr.abalho 
de ('011v,·11cime1110 do própr·io índio dos seus din.•iios, n:ssaltaudo as 
lu11csH·s do contntto de equipe, o qual irá amoldar-se is suas próprias 
caructerisiicus. Ação esta que já está sendo empreendida 1 -elos integrantes 
da Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização d is Condições de 
Trabalho de Mato Grosso do Sul. ( .. ) o Ministério Púbh.:o do Trabalho 
da 24ª R,·gião formulou a proposta de conlnttaç.iio t.O 11-~•b,tlh.ador 
imJígt·ua por meio de cunrratcs de eq uipe. Tui p1 oposta é uma 
altc.-rnati~ a serena e factível, tanto para os índios :01110 para os 
usineiros, e, o que é mais importante, estar-se-á i.bedeceudo às 
normas v,geutes. O que está faltando é concatenação cr ire os diversos 
atores ~ .• 1x·i,1i~ . .i lim de que ,t tese do c,1111111111 de cq1111 ,·. IJlll' mnd.1 e 
c.:111l,11ur1.11,.1. vcuh., a robustecer-se e ser aplicada 1,J pr atic, ( .. )" 

Com o exposto, e, sabendo-se que a viabilização desta proposta 
do Miuisrério Público do Trabalho passa pelo traha lho conjunto 
de todos os envolvidos, inclusive <la FUNAI, 110 que diz 
respeito ú conscienuzação do índio quanto aos seu ; direitos e à 
sua presei vação através do contrato de equipe, rest.tuo os autos 
ao Sc11ho1 Presidente da FUNAI, com as seguintes -ugestões: 

I ") l )11t.: ~~ _Fl dadu u~ll( ia d..: lodo o coute udo dL'slL' l )(~p.1d1ll ,t 

Du do11a d( Assistcncra, pata adoçào das providênc ras julgadas 
cabíveis 11d âmbito de suas atnbuiçôes; 

2") qul! sejam estas infonuaçôcs 11.!p~tY .ul.is aos 
Aduuru strr.dorcs regionais de Campo Grande e A111 1111bai, para 
que, em contato com o Dr. Emerson Marin Chaves, Procurador 
<lo Trabalho em Campo Grande (tel. 067-983.6625)_ promovam , 

·j 
3o 



as açoe-. ncccssái ias e aguardada- por aquele ÓrF 10, no sentido 
de conscientizarem os índios da necessidade d.) contrato de 
equipe corno forma de resgatar e preservar os seus direitos 
trabalhistas e sociais. 

Por ouu o lado, esta Procuradoria-Geral estará er. vi ando cópias 
destas míormações aos advogados da FUNA I em Campo 
G raudc e Amambai, para que estes, cm 1.-'.l .ntato com a 
P1orur:,doria do Trabalho c111 Campo Grauic, proccdaru 
uuuhéu, às ações necessárias, dentro de suas competências. 
visando a implementar a proposta do Miuisté. io Público do 
Truball.o, cm defesa dos direitos e interesses dos índios 
daquele região. 

Ao Serviço de Apoio Administrat. vo da Proc uradoria-Gen.í 
para encaminhamento deste Processo ao Gabii etc do Senhor 
Presidente, assim como, dos memorandos anexos, aos 
advug,hlt.1~ ú.;~1.t Fund,u;ào cru exercício L'II. Am.uub.u •... 
Campo l.i rande. 

11. a:,ilia, 2·1 de abril de J 99X. 

J!{)~ 
MARINA L.ANIJIM FERREIRA 
PJUJl'llR-1/>(h<A-(,'EJ<,.fJ, 



11 •• SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FABRICAÇÃO DOAÇÚCAREDO ÁLCOOL DO ESTADO DE MATO GROSSODO 
SUL 

Campo Grande - MS., 13 de março de 1998 

RmoSr. 
Dr. Celso Carelli Mendes 
Chefe de Gabinete da Previdência 
Brasília - DF. 

Prezado Senhor: 

Conforme nossos entendimentos verbais, mantidos na data de ontem na sede da FUNAI em 
Brasília, temos a informar: 

1- Estatuto de Cooperativa Indígena de Prestação de Serviços: segue minuta em anexo. 

2 - Contrato de Prestação de Serviços entre Cooperativa Indígena e Empresa: entregue a V.S. 
ontem, em mãos, recebido via f*' da FUNAI. 

3 - Relatório das Reuniões das Lideranças Indígenas oconidas em Amambai (10/03/98) e em 
Taunay ( 17 /02/98): conforme nossos entendimentos hoje, por telefone, deverão ser solicitados por 
V.S. aos respectivos administradores regionais da FUNAI. 

Esperamos que brevemente sejam elaborados os laudos antropológicos e legais, e definidas as 
relações de trabalho que devem prevalecer entre as partes. 

Atenciosamente; 

Isaias Bemardini 
Diretor 
Cir98020 

Av. Afonso Pena. 3504 -10" Andar-Sala 104-Fone: (067) 724-3499 -Fax: 724-1609- CEP 79002-075 - Campo Grande-MS 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional - 241! Região / MS 

PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DA MÃO-DE .. OüRA INDÍGENA 
PELAS USINAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE MATO GROSSO DO 
SUL. 

1. INTRODUÇÃO. 

Conceitua-se o contrato de equipe como um negócio jurídico 
envolvendo, de um lado, um empregador, e de outro, uma pluralidade de 
empregados, estes, porém, enlaçados por uma unidade de interesses. Celebra 
se o contrato de grupo geralmente quando um conjunto de trabalhadores forma 
uma unidade de trabalho, de tal maneira coordenada que a prestação de cada 
um não resulta eficaz sem a contínua cooperação dos demais elementos do 
grupo'. 

O instituto do contrato de equipe se coaduna, perfeitamente, com 
as disposições legais e constitucionais alusivas ao trabalhador indígena. Ei-los: 

Da Constituição Federal: 

"Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e ( ... ) 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são 
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os 
atos do processo". 

Do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73): 

"Art, 14. Não haverá discriminação entre os trabalhadores 
indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os 
direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. 

Parágrafo Único. É permitida a adaptação de condições de 
trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o 
índio. 

1. José Augusto Rodrigues Pinto, in "Curso de Direito Individual do Trabalho", 1994, 
Ed. L Tr, p. 232. 



( ... ) 
Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços 

realizados com indígenas em processo de integração ou 
habitantes de parques ou colônias agricolas dependerão de prévia 
aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando 
necessário, a normas próprias. 

§ 1 º. Será estimulada a realização de contratos por equipe, 
ou a domicílio, sob a orientação do órgão competente, de modo 
a favorecer a continuidade da vida comunitária" (grifo não 
constante no original). 

Da Lei do Trabalhador Rural (Lei nº 5.889/73): 

"Art. 1 º. As relações de trabalho rural serão reguladas por 
esta Lei e, no que com ela não colidirem, pelas normas da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452/43". 

Da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/43): 

"Art. 444. As relações contratuais de trabaJho podem ser 
objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto 
não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos 
contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das 
autoridades competentes". 

Insta ressaltar, por fim, que o contrato de equipe, além de ser a 
solução legal para a problemática do trabalho indígena nas usinas, também é 
a melhor opção sob o aspecto social, na medida em que busca preservar as 
condições peculiares do silvícola. 

2. MINUTA DE CONTRATO DE EQUIPE. 

O contrato de grupo será regulado pelas nonnas constantes na Lei 
do Trabalhador Rural, complementada pelas disposições legais existentes na 
Consolidação das Leis Trabalhistas e legislação esparsa, observadas as 
seguintes condições específicas, já existentes nos contratos em vigor: 

2 .1. Os trabalhadores indígenas serão contratados em equipe, 
composta por aqueles que se dedicarão às atividades de plantio, carpa e 
colheita da cana-de-açúcar, somados ao líder da equipe, ao zelador do 
alojamento e aos cozinheiro e seu assistente. 



2.2. A vigência dos contratos de equipe será pelos prazos de 45, 
60 e 180 dias, possibilitando-se a concessão de licenças não remuneradas aos 
indígenas, sem que haja o rompimento do vínculo. 

2.2.1. Nos contratos de 45 e 60 dias, poderá ser concedida a 
licença sem remuneração, até um limite percentual do número total de 
integrantes do grupo, cuja duração será de cerca de oito dias. 

2.2.2. Nos contratos de 180 dias, será obrigatória a concessão de 
licenças não remuneradas, de forma intercalada, atendendo-se às necessidades 
indígenas e empresariais, cuja duração não excederá de dez dias cada uma. 

2 .3. Em caso de rescisão antecipada do contrato, motivada pelo 
indígena, não haverá a aplicação da penalidade constante no art. 480 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas, podendo o trabalhador demissionário ser 
substituído por outro. 

2.4. Poderá ser instituída uma "taxa comunitária", a ser 
descontada da remuneração dos obreiros, por meio de autorização prévia e por 
escrito ( enunciado nº 342 do e. TST), cujo importe será revertido em beneficio 
da aldeia de origem. 

3. CONCLUSÃO. 

Essa é a proposta que o Ministério Público do Trabalho, por 
intermédio de sua Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, tem a 
apresentar. 

Campo Grande (MS), 20 de fevereiro de 1998. 

Luís Antôni 
Procura d 
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Fu11d11çtlo Naolonol co Índio 
MIISIST~AIO DA JUS'rlÇA 

Fa.o ~ s.í1nile 11 e (}c/1... /PREC Brasíl:l.a,.J&J.e 

PreoJd8naia d~ FUNAI 

.Para: l>r, LUIZ STEJ!ANXNl' 
.P.i"C)C1u.i.·ado.r •• Cl.1•t'1t da .l'.t•ooi.trftdo.t'Ja .RegJ.om1.l dtt 
~epiibl:l.oa •111 Campo GrtWdtJ/NS. 

l!'ox 1:1 º ( OG7) 721-4550 

5'e11l10J." Procu radox, 

Apt·azhme convidar Vossa Senhoria pa ra reunião, 1)1;3 
10h do pr6xirno cU.çi 23/01, sexta~ feira, em boLtradoa/M,g, 
com a participação do Ministfrio Püblioo Federal, d~ 
Delegaci.a Regj ona I do TJ:abalho, l"DNAI, L1derançae 
lndiqenas ê Ernpresál'.'ios, objet.:i vando promove r estudos no 
sentido de regulamentar a :i:elaçã.o empregatícia do indio 
com as etnpresas locais. 

Contando co111 sua nobre p:,..-eseuça, peço que Vo1rna 
Senhor:i a r eq í s t re meus mo l hoz'e s e sinceros cump r.ltueuuos . 

il te1Jciosamon te, 
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Apresentou como conclusão duas alternativas: A - uma lei 
especial (tramitação longa) ou B - Cooperativa tendo em vista as 
características próprias dos índios. 

4) Exposição do capitão Romão Machado. A maioria dos índios é 
contra a Carteira de Trabalho. Enfatizou a necessidade do índio 
voltar para a aldeia após o período de 45 dias de trabalho. 

5) Exposição do capitão Luciano, concordando plenamente com 
o copitào Ràmão e ocrescentcndo a necessidade do trabalho 
nas usinas e destllarlas, uma vez que no período de entressafra, 
onde não há trabalho, constatou-se problemas de suicídios, 
estupros, etc nas aldeias . 

6) Exposição da Dr.ª Marialva. Reforçou a necessidade das 
conquistas sociais serem garantidas ao índio, especialmente 
referentes aos acidentes de trabalho e aposentadoria. Concluiu 
que a solução mais apropriada para o momento seria as 
Cooperativas Indígenas de Trabalho. 

B - Vários debates entre as partes. 

e - Conclusão: 
1 - As características étnicas dos indígenas deverão 

ser mantidas e respeitadas. 

2 - A legislação trabalhista em vigor mostra-se 
insuficiente para assimilar a realidade atual dos indígenas. 

3 - É rejeitada pelos indígenas a carteira de 
trabalho. 

4 - A única alternativa possível que não fere as 
características étnicas das comunidades indígenas e a legislação 
vigente, no momento é, por unanimidade, a Cooperativa de 
Trabalho Indígena. 

D - Encaminhamento: 



ATA DE REUNIÃO 

Dourados, 23 de janeiro de 1998. 

Presentes: 

1. Dr. Luiz de Lima Stefanini - Procurador do Ministério Público 

Federal. 

2. Dr.ª Marialva Thereza Suvioklo - Adv. Procuradora-Geral da FUNAI 

(Brasília). 

3. Maucir Pauletti - Adv. Representante do Ami. (Cir<11) 

4. Francisco Giobbi - Representante das destilarias e usinas do MS. 
5. Joel de Oliveira - Administrador da FUNAI em Campo Grande. 

6. José Nilton Bueno - Administrador da FUNAI em Amambai. 

7. Luciano Arevalo - Cap. Da aldeia Bororó. 

8. Romão Machado - Ccp, da aldeia Jaguabirú. 

9. Luís Cezar Azambuja Martins - Adv. ADR Amambai. 

10. Jucelino Joaquim Machado -Adv. ADR Campo Grande. 

A - Preliminares: 

1) Presidente da mesa, Dr. Stefanini, fez um relato dos objetivos da 
reunião em resolver os problemas que envolvem a contratação de 
mão de obra indígena. 

2) Exposição do Dr. Francisco Giobbi, da posição das usinas. Pelo 
acordo firmado com o Ministrério Público em 8 de outubro de 
1997, ficou certo que a partir de janeiro de 1998, as usinas só 
poderão contratar com o registro e carteira. 

3) Exposição do Dr. Maucir Pauletti, onde chegou a conclusão que 
as carteiras de trabalho descaracterizariam a forma desejada de 
trabalhar fora das aldeias. 



1 ! 

3 

l - As lideranças indígenas se reunirão com a 
comunicqde para entender e aprovar o sistema cooperativo. 

2 - As usinas irão estimular a confrotoçõo de 
cooperofivos de mão de obra indígena. 

: .3 - A FUNAI se compromete a auxiliar e esclarecer as 
comunldodes indígenas para as contratações. 

4 - O contrato de prestação de serviços entre as 
Usinos. Destilarias e Cooperativas serão estipulados : de comum 
ocordo entre as partes. · 

, Sem mais, assinam a presente os anteriormente 
[presentes) nominados. 
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., MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional .• 241 Região I MS 

Ref. Proc.: nº 1255/97 - 4ª JCJ de Campo Grande (MS). 

ATA DE REUNIÃO 

>. 

Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de hum mil 
novecentos e noventa e oito, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho 
da 24ª Região/MS, situada na Rua Marechal. Rondon, nº 1895, Centro, 
Campo Grande-MS, presidindo esta reunião a Exmo. Sr. Procurador do 
Trabalho, Dr. Emerson Marim Chaves , secretariado pelo servidor W allace 
Faria Pacheco, presentes: o Chefe do Posto Indígena Taunay, o Sr. 
Joãozinho da Silva, portador do RG. 348.764 SSP-SP, o Cacique Salustiano 
da Silva, portador da Identidade nº 013.841/FUNAI, o Cacique Erasmo 
Francisco, portador da Identidade nº 35. 731/FUNAI, O Cacique Manoel 
Souza Coelho, portador da Identidade nº 07 .039/FUNAI, o Cacique Lacerda 
Jorge, portador da Identidade nº 33.129/FUNAI e o Vereador do Município 
de Aquidauana, Enedino da Silva, portador da Identidade nº O 1 O 117 /FUNAI. 
Aberta a audiência, o representante do Ministério Público indagou dos 
presentes acerca de quais seriam as reivindicações indígenas a serem · 
incl~das em possível acordo judicial no processo nº 1255/97, em trâmite na 
eg.J~ª JCJ de Campo (MS). E!D resposta, os representantes indígenas 
estabeleceram que fossem mantidas as mesmas condições de trabalho 
consignadas nos "Contratos de Locação de Serviços", notadamente com 
relação ao seguinte: 1-) que o contrato de trabalho do indígena obedeça a 
mesma periodicidade de 45 ou 60 dias; II-) que não haja o desconto da 
remuneração devida ( art. 480 da CLT), em caso de retomo do silvícola à 
aldeia antes de ex.pirado o Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado; Ill- 
) que seja pennitido ao indígena retomar à aldeia, durante a vigência do 
contrato de trabalho e pelo prazo de 01 (uma) semana, a título de licença não 
remunerada; IV-) que o chefe de turma ou cabeçante, necessariamente índio, 
também seja considerado empregado; V-) que seja mantida a mesma forma 
de remuneração atualmente existente; VI·) que sejam assegurados todos os 
direitos trabalhistas ao cozinheiro, também necessariamente indígena; VII-) 
.qu~ seja mantida a taxa comunitária, atualmente fixada no percentual de 20% X 
( vinte por cento) do adiantamento bruto feito a cada equipe de índios. As 
lidfranças indígenas concordam com anotação da Carteira de Trabalho, 
re~altando que deve ser feito um trabalho de conscientízação de seus 

.:.. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional - 241 Região I MS 

. 
representados. O Sr. Joãozinho da Silva, Chefe do Posto Indígena Taunay, 
nesta oportunidade, entregou fotocópias dos contratos de locação de serviço 
referentes aos 150 índios que estão em atividade na Usina de Santa Olinda, 
bem como cópias de dois docwnentos referentes à cooperativa de índios que 
estaria sendo instalada na região da aldeia Água Branca. Por fim, o 
'representante do Ministério Público solicitou ao Sr. Chefe do Posto Indígena 
Taunay, na maior brevidade possível, as relações dos indígenas constantes · 
nos mencionados contratos de locação de serviços. Nada mais, eu 
W~ace Faria Pacheco, a digitei. 

l 

Emlrson Marim Chaves 
Procurador do Trabalho 

Erasmo Francisco 
Identidade: 3 5. 731/FUNAI 

Wallace Faria Pacheco 
Assistente Ativ. Fim 

Salustiano da Silva 
Identidade: 013.841/FUNAI 

.( 
,A f 

Lacerda Jorge Joãozinho da Silva - ldentidade:33.129/FU NAI RG nº 348.764 SSP/MS 
~ . 

1 

l 

Málioel Souza Coelho Enedino da Silva 
Identidade: 07.039/FUNAI Identidade: 010117/FUNAI 

~- 
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.. 

.. 
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OFICIO A-1/98 
Aquidauana, 13 de janeiro de 1.998 

Ao 

Sindicato da Indústria da Fabricação do açúcar e do álcool do Estado do MS 

At. Dr. lsaias Bemardini 

Ref.: Proposta para prestação de serviços à Usinas de Açúcar e Álcool 

Introdução 

A COOPIMS - Cooperativa Indígena de Mato Grosso do Sul Ltda., devidamente 
organizada, constituída e registrada nos órgãos competentes; vem, por intermédio deste Sindicato: 
oferecer uma nova modalidade de trabalho, regulamentada através de Contrato de Prestação de 
Serviços entre a Cooperativa e os Tomadores de Serviços, Contratos estes que serão também 
registrados, e com emissão de Nota Fiscal na finalização dos serviços. 

Objeto da Proposta 

Prestação de serviços de corte de mudas, plantio de cana de açúcar e corte para moagem, bem 
como serviços gerais na lavoura de cana, para os quais a Cooperativa fornecerá mão de obra em 
número suficiente para permitir a adequada execução, podendo o contingente de trabalhadores 
ser alterado para menor ou para maior, de acordo com a necessidade do tomador de serviços. 

Preço dos Serviços Oferecidos 

O preço, forma e condições de pagamento deverão ser estipuladas no Contrato de Prestação de 
Serviços entre a Cooperativa e o Tomador de Serviços, após reunião entre as partes para definir 
interesses e condições de ambos. 
A principio, a Cooperativa receberá a importância que for apurada confonne tabela de preços 
vigente para safra, acrescido de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) que serão 
destinados aos encargos de responsabilidade da Cooperativa. 

Do Vínculo Empregatício 

O vínculo empregatício com os trabalhadores destacados para prestação dos serviços e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários correspondentes serão de inteira responsabilidade da 
Cooperativa, não existindo entre o Tomador de Serviços e os referidos trabalhadores, todos 
associados da Cooperativa dentro das normas legais, nenhum tipo de vínculo empregatício sob 
qualquer hipótese. 



Das Obrigações e Deveres em Relação aos Trabalhadores 

O Contrato a ser discutido e elaborado deverá definir o Fornecimento: pela Cooperativa ou pelo 
Tomador de Serviços, confonne conveniência das partes; de: 

- Alojamento em perfeito estado de uso, que contenha colchões, sanitários e banho para os 
trabalhadores e supervisores dos serviços, ficando estes repensáveis apenas pela roupa de 
cama e banho. 
- Primeiros socorros permanentes e tratamento ambulatorial no caso de acidente ou outra 
necessidade, bem como encaminhar a hospitais mais próximos. 
- Transporte para locomoção dos trabalhadores cooperados dentro do perímetro da área de 
trabalho, assim como para ida e volta a origem dos trabalhadores. 
- Alimentação a cada trabalhador, constituindo as refeições em café matinal, almoço e jantar, 
com custos previamente estabelecidos. 
- Remuneração garantida a cada trabalhador, de no mínimo a razão de 1130 do valor do salário 
mínimo vigente, nos dias em que os trabalhadores se virem impedidos de executar suas tarefas, 
em decorrência de fatos alheios ao seu controle e vontade, como por exemplo em dias de chuvas 
- Contratos com tomadores de serviços por período não superior a 45 dias. 

Obrigações da Cooperativa 

- Executar os serviços com zelo e eficiência 
- Fiscalizar com rigor os associados cuja mão de obra for contratada, impedindo, na área de 
trabalho, o ingresso de armas, bebidas alcóolicas, menores de 14 anos de idade, etc. 

Para maiores esclarecimentos, estamos a disposição de v.s.• ., subscrevemo-nos mui, 

atenciosamente, 

I,{ 1 1 



OFICIO A-2/98 
Aquidauana, 13 de janeiro de 1.998 

Ao 

Sindicato da Industria da Fabricação do açúcar e do álcool do Estado do MS 

At. Dr. lsaias Bemardini 

Ref.: SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
INDÍGENA PARA USINAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

COOPIMS - Cooperativa Indígena de Mato Grosso do Sul Ltda., devidamente 
organizada, constituída e registrada nos órgãos competentes; vem, por intennédio deste Sindicato; 
oferecer uma nova modalidade de trabalho, regulamentada dentro de todos os parametros e 
exigencias legais. 

CONSIDERANDO QUE: 
1- LEI MAIOR EM 05/10/97 COM BASE NO TITULO VIII, ARTIGOS 231 A 237 ONDE 
RECONHECE AOS ÍNDIOS SUAS ORGANIZAÇÕES, COSTUMES, CRENÇAS E TRADIÇÕES. E 
ALEM DO MAIS LEGITIMA OS fNDIOS A INGRESSAREM EM JUIZO EM DEFESA DE SEUS 
DIREITOS. 

2- O grande problema das Cooperativas de Serviços e Trabalho em geral, reside no vínculo 
trabalhista. Antes da Lei 8.949/94, que acrescentou um parágrafo ao artigo 442 da CL T, centenas 
de ações trabalhistas foram requeridas contra os contrantes de mão-de-obra cooperada. Isto fez 
com que dezenas de cooperativas encerrassem suas atividades. 
Com o advento da lei 8.949/94, esse receio deixou de existir. O tomador de Serviços de 
Cooperativas legalmente organizadas e administradas, ficou resguardado. 

3- O grande interesse pela Cooperativa de Trabalho decorre de ser uma opção contra o 
desemprego, e para as empresas um modo de contratar com menos encargos, 

4- A regularização do trabalho rural indígena ou não é uma exigência legal, e, imediata, 

5- Que os contratos anteriores e atuais entre as Destilarias e a FUNAI são completamente 
irregulares em todos os aspectos trabalhistas e tributários, 

~ Que toda a polemica da contratação de mão de obra indígena pelas Destilarias, agora pode 
estimular a DRT a fiscalizar imediatamente o cumprimento das condições e prazos estabelecidos 
nos acordos efetuados em 1997, 

7- Que o Estatuto do fndio dá os mesmos direitos trabalhistas do branco ao trabalhador indígena 

8- Com Carteira assinada os índios não estão interessados am em trabalhar, diante dos descontos 
que são feitos na folha de pagamento, 



l 

9- Com Carteira assinada, haverá o choque da individualidade, gerando conflitos, levando-se em 
consideração que os índios tem por hábito e costume fazer tudo em grupo, eles não agem por si, 
tudo é decidido e executado em conjunto, por exemplo: o trabalho que hoje estará sendo 
realizado por 10 indivíduos, amanha estarão executando o mesmo trabalho 10 indivíduos, porém 
já não serão todos os mesmos indivíduos. Se um índio fica doente e é levado para receber socorro 
será acompanhado por diversos outros. Se há um desentendimento qualquer, todos consideram 
se envolvidos. Se um é demitido e vai embora outros simplesmente irão também. As vezes até de 
nome trocam de um dia para outro, é muito comum, independente da tribo, todos são parte de 
uma comunidade, e tais procedimentos são naturais. Estes são fatos que demonstram que o 
registro em Carteira os tomara igual aos brancos, cada um terá seus direitos e deveres, 
independente do outro e não há sequer a cogitação de que haja possibilidade de aceitarem este 
tratamento, independente de ser inclusive mais vantajoso. 

1 O- A união dentro de uma Cooperativa, que precisaria ser treinada com brancos, no caso dos 
índios já existe de forma natural e visa acrescentar e estimular o conjunto, os costumes 
indígenas serão respeitados, assim como a segurança no trabalho e direitos, garantidos por 
Estatuto e por Regimento Interno, Contrato escrito e registrado, disciplinando horário, rendimento, 
alojamento, alimentação e condições de retomo ao local de origem e ao destino dos 
trabalhadores. 

11- A constituição da Cooperativa COOPIMS, foi decida em reunião dos Caciques das aldeias da 
região de Aquidauana, com comparecimento de grande parte dos índios das comunidades, 
representantes da FUNAI de Campo Grande. 

12 - A diretoria da Cooperativa COOPIMS, já providenciou a contratação de uma Empresa de 
Assessoria Administrativa e Jurídica, para bem gerir as receitas e despesas, assim como manter 
todos os procedimentos operacionais dentro das obrigações tributárias e trabalhistas, tanto no 
aspecto das obrigações da Cooperativa, como dos tomadores de serviços e dos associados 

13- A Cooperativa possibilita: 
- Melhor remuneração aos trabalhadores, 
- Manutenção dos direitos previdenciários, 
- Maior poder de negociação nas relações de trabalho, 
- O desaparecimento da figura do ·cabeçante• 
- Manutenção da Taxa Comunitária 
- O sócio pode receber quase 100% de sua produção, apenas uma parte de sua renda é 
direcionada à administração da Cooperativa. 

- A parcela retida é destinada a pagamento de funcionários, impostos do sócio e na 
criação de fundos assistenciais para os cooperados. 

- As sobras (lucros) são divididos entre todos os cooperados ao fim de cada exercício. 

14-As principais vantagens do empresário são: 
- Contar com trabalhadores melhor remunerados e motivados, 
- Redução de despesas com encargos trabalhistas, 
- Redução de despesas com materiais e mão de obra administrativa, 
- Maior tempo para cuidar dos objetivos da empresa, 

Para maiores esclarecimentos, estamos a disposição de v.s.•., subscrevemo-nos mui, 

atenciosamente, 
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Frustra tentativa de usina· . ,. . . . 
. . . . . . 

registrar índio em carteira 
Cerca de_.800 teienas.que trabalham em.Souotase recusaram a fazer odocumento - 

ARQUIVO 
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• Os cerca de 800 índios terena 
que trabalham no corte da cana 
na destilaria Sonora, no municí 
pio com o mesmo nome, se re 
cusaram, na semana passada, a 
fazer o registro em carteira de 
trabalho. "Nem foto deixaram ti 
rar", segundo Sílvio Escobar, ti 
tular da Delegacia Regional do 
Trabalho. 

Três funcionários do órgão 
passaram a semana inteira ten 
tando registrar os indígenas, 
mas nenhum concordou. Prove 
nientes de Aquidauana e Miran 
da, os índios alegaram que con 
sentiriam em fazer o registro so 
mente após consulta aos seus lí 
deres. 

Os índios preferem manter o 
sistema de contrato, que permi- 

. te o retorno à aldeia após um 
período de 45 dias de trabalho e 
não há desconto para o INSS. 
Com registro em carteira, eles 
seriam obrigados a permanecer 
durante seis meses fora da al 
deia, trabalhar durante 8 horas 
diárias e seguir todas as normas 
da CLT, explica Sílvio Escobar. 

Por outro lado, passariam a 
ter direito a aposentadoria como 
trabalhadores rurais, direito a 
indenização em caso de aciden 
te de trabalho e possivelmente 
ao seguro-desemprego. 

A determinação para que a 
destilaria de Sonora assinasse a 
~!eE"_~· de __ trabalho dos in_díg1F 

. nas partiu do juiz trabalhista de 
Coxim, que deu parecer favorá 
vel a uma ação do procurador 
do trabalho Luiz Camargo de 
Melo, de Campo Grande. Com a 
ação, o procurador pretendia 
exatamente garantir o direito a 
aposentadoria e outras garantias 
trabalhistas. Caso a destilaria se 
recusa~_st ~'!~-~~_?__jegis~o; ~P: . 

guir as leis trabalhistas. "Trata 
se de uma questão cultural", 
lembra. O próprio Cimi não tem 
opinião formada sobre a melhor 
forma de vínculo trabalhista, se 
é o atual contrato (intermediado 
pela Funai e os caciques das re 
servas) ou o regime trabalhista 
comum aos outros trabalhado- 

• t •• : res. 

deria ser multada em até R$ 50 
mil diários por indígena em si- . 
luação irregular. Agora, diante 
da resistência dos índios, a DRT 
devolveu a questão à Junta de 
Conciliação de Coxim. 

Segundo Maucir Paulleti, as 
sessor jurídico do Conselho In 
digenista Missionário (Cimi), os 

. Indíos sempre resistiram ~m ~e- 
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•• MINIS'IÚIO DO TIWJALIIO 
DELEGACIA REGIONAL DO 'l'lWJAWO/DR.T/MS 

RELATóRIO DE VIAGEM 

NOMES: Maria do Amparo u,pe3 
Rarnio Colman 
Pedro Paulo Ayala 

LOCALIDADE: Sonora/MS 
PERiOOO: 06 a 10/10/97 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 

Em atendimento ao Oficio nº 632/97 de 27/08/97., do 
Exmo. Juiz do Trabalho Presidente da Eg. JCJ de Coxim/MS, estivemos na cidade de 
Sonora/MS, com a finalidade de emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social para os indígenas que se encontravam nas destilarias Companhia Agrícola 
Sonora Estincia e Rio Commtc Agrícola ·s1 A no corte de cana. 

Não foi possfwl atingir nosso objetivo porquo os indígenas 
alegaram que só tirariam a CTPS com autorização do cacique e da FUNAI e nlo 
aeeitmn tamb,m porquo tgm qu~ dQ:K;Ontac o INSS, wuuulia ~ ali~cm:açao dos seus 
salários. 

Diz no Contrato de Trabalho que eles podem visitar suas 
aldeias de 45 em 45 dias e com assinatura da CTPS eles tem que çumprir a jornada 
de 8 horas diárias e com descanso somente aos domingos, o que eles nlo aceitam. 

Na oportunidade os indios aJcgaram que seus documentos 
ficaram na aldeia. Também nlo compareceu nenhum representante da FUNAI para 
acompanhar os trabalhos. Na 4ª feira nos acompanhou três servidores do Estado, 
com máquina fotográfica Polaroid para tirar as fotografias • o que nlo foi consentido 
pelos indígen8:S· 

Pelos motivos acima expostos não foi PQSs(wl a expcdi9io 
de nenhuma Carteira de Trabalho. 

3 
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AO! DH.PAUTn TADEU 
MO. PHOCUnAnOR VA AEPÚBLICA 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA/MS 

CAMPO GílANDE- MS. 

s~nhor Procurador, 

Ao cumpr ime_ntá- lo de:,ej1::,i11os atr•avéG 

ciesta manifestar a V. S• . , nossa 1;;11rrre·~,~.; com á · \ isão do SHs Juí - 
~es claR Comarcns de Dourados e Cox.1m, néste Estado. (nnP-xos). 

o·a~twnto relaciona-se a m~o de obra 
na.s-Del:'l,.i,larias dos muni.c.:Ípioi:s acima. . - lnd{gena alualm~ntc existentes .. 
Queremo~ nos·rererir~rinolpalmentc 

a CompanhlaAgrlcola Sonora ~stin6ia e H1o Corrente A~rlco!a s.A.,on 
do a tualmentc cêrcél do 800 ( o I t occn tos)· tra.balhucll:ircq indig~naa Ter~ 
nas dos mun í c Ip rca de Mi r-andu e Aqu t dauunu enconl.ram~se até firrnl da 
sa'I'ra/97 (novembro), tral>alhando no eortc de e anu . 

~abc-se que longas dlacus!3ÕAs, Têm/ 
~i1:Io f'ej tas peloLJ orgãi:.,f': c omp e t eri t e s para achar-~~ a me t ho r- Co r'rnn de 
~StAb~lPCCr-$e aS mclhôrCU COndiÇaes d~ scguridad~, hlgiCn(!• a]imun 
tação, salurial. saúde, u Lo j ame n t c s , e qu í p ame n t o » d~ p rn.t~cjc, i ndi vi 
dual, lazer •. etc, aos trabalhadorAs ind!genai=i, Bem porém, um l"f!sl.llt~ 
do definido até presente momento. 

· . Sabc-S@. tamb~i que sio PA~sudoR RPrQ 
x Lmado s doJ s anos nt'~sai s tiiscuf.:~ões, levando-se ern c orre í derar,Õ,:,,s 110.:::_ 
sa~ condlçSc~ de costumes e Lradiç~~s. qu~ prccl~am.~cr observado~1 e 
t.amtiêm po r-que o no s ao tir-ab a í no nus De s t t t ar-Lue girn em torno de uma/ 
médla de 45 (quarenta e ~!nc~) dia3 de tra~nlho. 

A decisiu do Juiz da.comarca cte Co - 
x 1.m-MS {anexo) , aur-p r-e eride p o r-qu e os Órgãos d e F i:.;cal izac:;Õo, d o Go - 

verno e ONGS, previam eslabele\j~~nto de Curteiru~ ProfiKHion1t1 u 

partir do ano de l 99~, por e s t ar- o pr•esente pcrí orlo de t r-aba l ho nu~/ 
uesti1nr1as pl'aticamcnte no ueu :final. 

A decis~o acima lr~nstorn~ grandrmen 
te o t r-ab a Lhnrío r- j ndÍgena. porque os maiores t n t e r-e as ado s , que somo~• - 
:1Ós sequer f'omo s consiàe radu::; p a r-a que no uv e s e e a de e ioÜo ac I mn , que 
com c e r t c z a não é a. melhor· para e s to momento. 

E~ t emo s p r-c n t o s a quu i s que r- outl:'ut; / 
.inforn11-1c;õe~ e e ac La r-e c Lrne n t o e que o d1 grio Pr-o c u r-a do r- da nepÍ1bli<.!:1. de 
ae j ar , mas uo Lí c í.Lamo s v o s s aa gP.stões junto' u.qucm dé direi t.o pq1·a } 
q,rn o Reglstro em CArteira Prof Ls s í.ona I BP.já, e orno foi t=>stubf! l eci 
do. a. purt1r do ano do 1998, cvJ t ando o~; t r-ano+o e-no a j;l referidos. 

Agrade e: Ldo s e e e r-Lo s de v o aa o upo í o , 
, # 

Lidere~ IndigP-ria!'.:i Teren.:-tt:;, 
Campo t 9Y'/. 

\ 

f':~.d.~' -';) eeee 
G/\LÚ JOSÉ 
V JÇF..,CJ\CIQU.E 

F :. : 

, 
' 

~ f .. 
1. 
C' 
r. ,· 

r. '. \.'· 

.•, . .. ,. 
1-·. ~ ,: 

'· 

! 



, TERMO DE ACOROO .. 
:' ,. 

Compromisso de ajuste de conduta que firma. perante o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRAHALHO. com base no art. 5°. ~ 6°, ea .Lei 7.347/85. como 
compromissadas. solidariamente. as empresas COMPANHIA AGltÍCOL;\ SONORA 
ESTÂNCIA E IUO COltRENTE AGRÍCOLA S/A. inscritas no CGC/MF sob o nº 
47.902.283/0001-20 e 14_()72.350/0002-05. respectivamente. com sede no Município de 
Sonora/MS. na Rodovia BR 163. Km · 762. neste ato representadas por seu Dlretor. Sr. 
Francisco Giobbi. e assistidas por seu procurador nomeado nos autos, nos termos e forma 
seguintes: 

~· 

·- 

1 - As empresas se comprometem a registrar. como seus empregados. a 
partir de 02 de janeiro de 1998. na forma da lei. os obreiros. indígenas e não indígenas. que 
vierem a lhes prestar serviços no plantio. corte de cana-de-açúcar e tratos culturais. nas 
fazendas próprias e arrendadas. bem como em qualquer outra propriedade em que venham a 
explorar essa atividade. seja a título de arrendamento ou qualquer outro. sendo que todos os 
contratos em andamento na atual safra de colheita de 19Q7. serão respeitados pelas partes até 
o final. 

.2 - As empresas se comprometem a não firmar contratos para prestação de 
serviços que impliquem terceirização de mão-de-obra na atividade-fim. Exigindo-se. ainda. que 
para os serviços de atividade-meio, a prestadora deverá ser empresa especializada no serviço 
contratado. com idoneidade financeira e deverá dirigir diretamente os serviços prestados pelos 
trabalhadores Compromete-se. ainda. em fiscalizar a observância da legislação por parle das 
prestadoras. respondendo subsidiáriamente pelas obrigações trabalhistas daquela para com os 
trahalhndorcs 

J - Os pagamentos de salários aos indígenas e analfabetos deverão ser feito 
em moeda conente. mediante recibo dos trabalhadores. discriminando-se as parcelas salariais e 
descontos. observando-se os limites legais dos descontos para parcelas "in natura". Quando os 
pagamentos dos salários dos demais empregados forem efetuados através de cheque. a estes 
deverá ser concedida a dispensa de meio expediente com remuneração, para que os mesmos 
possam efetuar o saque na agencia bancária . 

...J - As empresas fornecerão e manterão em condições de uso os EPl's 
( l.quipamenros de Proteção Individual) adequados ao risco da atividade. exigindo e 
flscaliznndo a sua correta utilização. hem como cumprirão a legislação pertinente à segurança e 
medicina do Trabalho. especialmente as normas atinentes aos extintores de incêndio. à 
Comissão lmerna de Prevenção de Acidentes (CIPA). ao Programa de Controle Médico de 
Sande Ocupacional (PCl\:ISO) e ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

5 - As empresas efetuarão o pagamento dos adicionais de insalubridade e/ou 
periculosidade conforme dos ditames legais. 

6 - As empresas adequarão os locais de refeição e descanso e as instalações 
sanitárias utilizados pelos trabalhadores às condições mínimas de conforto. higiene e 
segurança. sendo exigido para as moradias. na hipótese dos trabalhadores residirem na 
fazenda 



' ·· a) in~talação em locais autorizados, sendo preferencialmente· nas proximidades de córregos ou 
.; cursos de água limpa: 

b) piso em tijolo. pedra. madeira ou "concreto pobre"; 
e) cobertura com telhas de amianto ou barro; 
d) paredes em alvenaria ou madeira. com pé direito de no mínimo 2,90 m (dois metros e 
noventa centímetros): r 

e) fossa seca: 
1) sanitários individuais ou coletivos: 
g) pontos fixos para depósito e armazenamento de lixo. com sua regular coleta. transporte e 
eliminação; · -~ 
h) acondicionamento de água potável. tratada. para servir às moradias. em caixas de alvenaria. 
cimento amianto ou metal. suspensas e com tampa adequada: 
i) fornecimento de camas ou beliches, com colchões de espuma suspensos: 

7 - As empresas manterão uma caixa de primeiros socorros sob supervisão 
de pessoa treinada. junto aos alojamentos e nas frentes de trabalho. 

8 - As empresas se comprometem a efetuar. no prazo de lei. os depósitos do 
FGTS de todos os seus trabalhadores e liberá-los com indenização compensatória. nas 
hipóteses legais. Comprometem-se. também. nos termos da legislação, ao pagamento das 
gratificações natalinas e das ferias. inclusive com o adicional de J/3. 

9 - As empresas e as prestadoras de serviços por elas contratadas não 
empregarão menores de 14 anos e/ou permitirão que outros sub-empreiteiros seus o façam. 
sendo vedado que menores ou adolescentes. até 18 anos. operem em atividades insalubres ou 
perigosas. cumprindo. integralmente. as disposições contidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

1 O - As empresas não sujeitarão seus empregados. nem permitirão que os 
terceiros que lhe prestam serviços sujeitem seus respectivos obreiros a jornada superior a 44 
horas semanais. e. na ocorrência eventual de trabalho em jornada suplementar. diária ou 
semanal. garantirá a efetiva contraprestação. Comprometendo-se. ainda. a exibir Quadro de 
1 Iorário de seus empregados. fixado na sede. 

1 1 - As empresas cumprirão. bem como as prestadores de serviços por elas 
contratadas. as disposições legais atinentes aos descansos inter e intra jornadas. e ainda quanto 
aos turnos de revezamento. 

12 - As empresas não fornecerão. seja a título gratuito ou oneroso. e nem 
permitirão que seus prestadores de serviço o façam. bebidas alcoólicas aos obreiros. durante o 
expediente ou nos intervalos para refeições. 

1 J - As empresas continuarão mantendo o sistema de transporte interno para 
as frentes de serviço já existente. transporte esse em veículos apropriados e às expensas das 
mesmas 

14 - É vedado o aliciamento (art. 207. C'P). o qual não será efetuado pelos 
signatários. nem estes permitirão que seus prestadores de serviços efetuem a contratação de 
trabalhadores fora ela localidade da prestação de serviços. sem que antes seja feita a 
comunicação e obtida a autorização do Delegado Regional do Trabalho e da autoridade 
policial federal da origem dos obreiros 

~ / \, 
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1 5 - As empresas comprometem-se, ainda, a continuar contratando a mão 
de-obra indígena para as próximas safras. 

16 - Pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ora assumidas, 
diretamente ou por terceiro interposto. ou ainda por prestadoras- de serviços, doravante 
contratadas. as empresas responderão pelo pagamento de multa no valor equivalente a 500 
(quinhentas) UFIRs, por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT 
(Fundo de Amparo ao Trabalhador). 

17 - Constatado o descumprimento de qualquer das cláusulas acima, as 
empresas terão o prazo de 10 dias, a contar da data de autuação (AI). para comprovar junto ao 
Ministério Público do Trabalho da 24ª Região, a regularização, sob pena de incidir 
automaticamente na multa da cláusula.16. 

18 - Quanto aos demais itens das relações de emprego, não expressamente 
tratados neste acordo. as empresas atenderão aos ditames da Convenção Coletiva de Trabalho, 
celebrada com a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias no Estado do Mato Grosso do 
Sul. e demais sindicatos nomeados: e com o Sindicato das Indústrias da Fabricação do Açúcar 
e do Álcool do Estado de Mato Grosso do Sul. em vigor até 3 1 de março de 1998. 

19 - Os compromissos ora assumidos deverão ser implementados no prazo 
de 30 (trinta) dias. salvo as estipulações em contrário previstas neste Termo. especialmente 
quanto à cláusula primeira. bem como cláusula sexta. letra "d". cuja implementação dar-se-á a 
partir de 02.01.98. 

Camp/Grande. 08 de outubro de 1997. 
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CIA AGRÍCOLA 
Tel: (067) 254-1172-1175-178 
Rua da Cana, 178 
C.G.C.: 47.902.283/0001-20 

SONORA ESTANCIA 
Fax: (067) 254-1222 
CEP: 79.415-000 Sonora - MS 
lnsc. Estadual: 28.088.373-0 

Campo Grande, 1 O de Outubro de 1. 997 

A 

FUNAI - Fundação Nacional do Índio 
Campo Grande - MS 

ATT: Sr. Joel de Oliveira - Administrador Executivo Regional. 

Prezado Senhor, 

Pela presente, vimos lhe comunicar, que em 08/10/97, em audiência na Junta de 
Conciliação e Julgamento de Coxim-MS, fizemos um acordo com o Ministério Público do Trabalho 
( em anexo) que envolve também a mão de obra indígena. 

Esclarecemos que, conforme o acordo, o Ministério Publico do Trabalho, 
respeitará os nossos contratos de mão de obra indígena, sem vinculo empregaticio, como também irá 
reconhece-los até o final da safra de 97. 

Tendo nos comprometido, no acordo, a continuar contratando a mão de obra 
indígena, para as próximas safras, e tendo a partir de 02/01/98 em alterar o nosso relacionamento de 
trabalho, vimos pela presente solicitar de V.S. como representante dos Índios Terenos do MS, que se 
comprometa, juntamente com nossa empresa, a evidar os mais amplos esforços em sensibilizar e obter 
junto as autoridades inerentes ao assunto, uma solução política ou administrativa para o caso, que é de 
nosso sumo interesse. 

Para tanto pedimos o seu de acordo, concordando com os termos da presente. 

Sem mais, 

Atenciosamente. 

De acordo: 

Joel de Oliveira 
Representante dos Índios Terenos MS 



··-- 
-- REUNIÃO COM O SENADOR RAMEZ TEBET 

30.09.97 

l • RESUMO DOS ACONTECIMENTOS JURIDICOS: 

1) Ministério Público - Ação contra todas as empresas sucro-arcocteíras 
individualmente, relativo à fiscalização de trabalho de menores, condições 
de segurança, acomodações, alimentação e registro da carteira dos índios. 

2) Audiência em Coxim na Justiça do Trabalho - O juiz Rodnei Doreto 
Rodriguez proferiu uma sentença antecipada referente ao registro dos 
indios. 

A) DRT e FUNAI providenciar as carteiras no prazo de 20 dias. 
B) Multas após o prazo: 

B1) para indios não registrados nos livros= 10.000 R$ por 
indio/dia: • 

82) para cada novo indio contratado sem carteira = 10.000 R$ 
por indio. 

··- 83) para cada indio mandado embora sem a carteira= 30.000 
R$ por índio. 

C) Os outros assuntos= vistoria em 3/9/97. 

3) Mandato de segurança - liminar não concedida porém aumentaram o 
prazo por mais 15 dias - (expira em 8.10.97). 

U • COMENTÁRIOS 

r 

1 ) Os custos de corte de cana para a empresa, são iguais tanto para os 
ruricolas ou índios. 
Os dois recebem o mesmo preço de corte de cana. 

Rurícola = 13° salário, férias, FGTS etc. 
lndios = transporte cada 45 dias para aldeia, 3 refeições diárias, 

médico, remédios, assistência dentária. 
r ... ,-.. 2) O indio não quer o registro pois perderia os benefícios acima citados e a 

perda da cultura indigena. 

3) O Mato Grosso do Sul é o único Estado com este problema. 
Aproximadamente 20.000 indios. · 
As Destilarias empregam em torno de 4.000 indios. 

- 
59 
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Ili • CONCLUSÕES 
' 

1) o Ministério Público e a Justiça do Trabalho· forçam a empresa ·sonora 
para ela resolver o problema do indio com multas astronômicas. 

' 

2) i A ação do Ministério Público que abordava vários assuntos ficou 
unicamente voltada ao problema do registro do indio, uma vez que na 
vistoria realizada pelo juiz em Sonora em 03.09.97, pouco se constatou de 
irr~gula.ridades. 

i 
3) Devido aos acontecimentos, a Usina Sonora poderá ficar sem a mão de 
obra indígena, provocando o comprometimento da atual safra causando 
préjuizos incalculáveis para a empresa e consequentemente para a 

1 

população de Sonora (10.000 habitantes). 
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TERMO DE ACORDO 

'Que entre si fazem, de um lado, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO, com fulcro no art. 5°, parágrafo 6°, da Lei 
7.347/85, e de outro lado, as empresas COMPANHIA AGRÍCOLA 
SONORA ESTÂNCIA e RIO CORRENTE AGRÍCOLA S.A., ambas 
com sede no Município de Sonora, MS., na Rodovia BR 163, Km 762, 
inscritas no CGC/MF sob nº. 47.902.283/0001-20 e 14.972.350/00002-05, 
respectivamente, neste ato representadas por seu Diretor Sr. Francisco 
Giobbi, e seus procuradores que ao final assinam, com escritório profissional 
à Rua Independência, nº 49, Vila Carvalho, Campo Grande, MS., mediante as 
seguintes condições: 

O 1. Permanecem em vigor, porque reconhecidos 
pelas partes acordantes, os contratos de prestação de serviços celebrados 
entre as empresas acionadas e os indígenas, quer aqueles anexados aos autos, 
quer aqueles que tenham sido celebrados posteriormente, enfim, todos os 
contratos em andamento na atual safra de colheita de 1997, sendo que ambas 
as partes, reconhecem suas validades nos limites em que estão firmados, vez 
tratarem-se de contrato de natureza civil. 

02. As empresas, diante das modificações que 
serão procedidas nos atuais contratos de prestação de serviços, com as 
adaptações para as condições das relações de emprego, se comprometem a 
registrar como seus empregados, a partir de O 1 de janeiro de 1998, aqueles 
indígenas que vierem a lhes prestar serviços, no plantio, corte de cana-de- X 
açúcar e tratos culturais nas fazendas próprias e arrendadas, bem como em 
qualquer outra propriedade em que venham a explorar essa atividade, seja a 
título de arrendamento ou qualquer outro, uma vez que esses apontados 
indígenas lhes apresentem a documentação de acesso na forma legal. 

03. As empresas não manterão, nem permitirão 
que terceiros que lhes prestem serviços mantenham trabalhadores sem 
registro e sem o cumprimento das demais obrigações previdenciárias e 
trabalhistas, comprometendo-se, ainda, em fiscalizar a observância da 
legislação por parte das prestadoras, respondendo subsidiariamente pelas 
obrigações trabalhistas, daquelas para com os trabalhadores. 
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04. Os pagamentos de salários aos indígenas e 
analfabetos deverão ser feitos em moeda corrente, mediante recibo dos 
trabalhadores; quando os pagamentos dos salários dos demais empregados 
forem efetuados através de cheque, a estes deverá ser concedida a dispensa 
de meio expediente com remuneração, para que os mesmos possam efetuar o 
saque na agência bancária. Serão discriminadas, nos recibos, as parcelas 
salariais e descontos, observando-se os limites legais dos descontos para 
parcelas "in natura". 

05. As empresas fornecerão e manterão em 
condições de uso os EPis - Equipamentos de proteção Individual - adequados 
ao risco da atividade, exigindo e fiscalizando a sua correta utilização, bem 
como cumprirão a legislação pertinente à segurança e medicina do Trabalho, 
especialmente as normas atinentes aos extintores de incêndio, à Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes - CIP A -, ao Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO - e ao Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA. 

06. As empresas efetuarão o pagamento dos 
adicionais de insalubridade e ou periculosidade, conforme os ditames legais. 

07. As empresas adequarão os locais de refeição 
e descanso e as instalações sanitárias utilizados pelos trabalhadores às 
condições mínimas de confôrto, higiente e segurança, sendo exigido para as 
moradias, na hipótese dos trabalhadores residirem na fazenda: 

a - instalação em locais autorizados, sendo 
preferencialmente nas proximidades de córregos ou cursos de água limpa; 

b - piso em tijolo, madeira ou "concreto 
pobre"; 

e - cobertura com telhas de amiante, barro ou 
zmco; 

d - paredes em alvenaria ou madeira, com pé 
direito de no mínimo 2,90 ( dois metros e noventa centímetros), caso a 
cobertura seja de telhas metálicas; 

e - fossa seca; 
f - sanitários individuais ou coletivos; 
g - pontos fixos para depósito e 

armazenamento de lixo com sua regular coleta e transporte, e eliminação; 



h - acondicionamento de água potável, 
tratada, para servir às moradias, em caixas de alvenaria, cimento amianto ou 
metal, suspensas e com tampa adequada; 

i - fornecimento de camas ou beliches, com 
colchões de espuma suspensos. 

08. As empresas manterão uma caixa de 
primeiros socorros sob supervisão de pessoa treinada, junto aos alojamentos 
e nas frentes de trabalho. 

09. As empresas se comprometem a efetuar, no 
prazo de lei, os depósitos do FGTS de todos os seus trabalhadores e liberá 
los com indenização compensatória, nas hipóteses legais. Comprometem-se, 
também, nos termos da legislação, ao pagamento das gratificações natalinas e 
das férias, inclusive com o adicional de 1/3 (um terço). 

1 O. As empresas e as prestadoras de serviços por 
elas contratadas não empregarão menores de 14 (quatorze) (_lllq_s _ -~-ºu __ ;}.o __ 
permitirão que outros sub-empreiteiros seus o façam. /. e r f-,.....<t b< t-o 11.kR.t 1C>- 

\ ).<.~ ~ /9 
'---· T.._ L (L, p{n ~ 

11. As empresa cumprirão as disposições legais , ,,_ "'"' ;- . 
atinentes aos descansos inter e intra-jornadas e ainda quanto aos turnos de \ = 
revezamento. ~ 

12. As empresas não fornecerão seja a título 
gratuito ou oneroso, bebidas alcoólicas aos obreiros durante os expediente ou 
nos intervalos para refeições, diligenciando para que suas prestadoras de 
serviços também não o façam. 

13. As empresas continuarão mantendo o sistema 
de transporte existente, transporte esse às expensas das mesmas. 

14. É vedado o aliciamento (art. 207, CP), o qual 
não será efetuado pelos signatários, nem estes permitirão que seus 
prestadores de serviços efetuem, a contrataçaào de trabalhadores fora da 
localidade da prestação de serviços, sem que antes seja feita a comunicação e 
obtida a autorização do Delegado Regional do Trabalho e da autoridade 
policial federal da origem dos obreiros. 
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15. As empresas comprometem-se, ainda, a 
continuar contratando mão-de-obra indígena para as próximas safras. 

16. Pelo descumprimento de quaisquer das 
obrigações ora asswnidas, as empresas signatárias responderão pelo 
pagamento de multa no valor equivalente de 100 (cem) UFIRs, por é:- 

trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT - Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. 

17. Constatado o descumprimento de qualquer 
dos ítens acima, as empresa terão o prazo de dez dias, a contar da autuação, 
para comprovar junto ao Ministério Público do Trabalho da 24ª Região, a 
regularização, sob pena de incidir automaticamente na multa do ítem supra. 

18. Quanto aos demais ítens das relações de 
emprego, não expressamente tratados neste documento, as empresas 
atenderão os ditames da Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada com a 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias no Estado de Mato Grosso do 
Sul, e demais sindicatos nomeados; com o Sindicato das Indústrias da 
Fabricação do Açúcar e do Alcool do Estado de Mato Grosso do Sul, em 
vigor até 31 de março de 1998. 

19. Os compromissos e o acordo ora asswnidos 
deverão ser implementados no prazo de 30 (trinta) dias, salvo as estipulações 
em contrário previstas neste acordo. 

20. Assinam também o presente acordo, o 
representante da FUNAI neste Estado, Sr , assim como todos 'X 
os indígenas que prestam atualmente seus serviços conforme contratos em 
vigor. 

Campo Grande, MS., 30 de setembro de 
1997. 

COMPANHIA AGRÍCOLA SONORA ESTÂNCIA 
RIO CORRENTE AGRÍCOLAS.A. 

LUÍS ANTÔNIO CAMARGO DE MELO 
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Fu11i:.1"çtlo Ni,clun•I oo L~to 
MINtsTéRI() ·oA JUSTIÇA 

ADMINISTRAÇÃO EXECUllVA REGIONAL DE __ CAMPO GRA_.!!~E-.MS. 

CONTRATO OE LOCAÇÃO D& lliiRVIÇOI N9 04Q/Pin i1rn/97 ~ 
.~ 

CONTRATO DE LOCAÇ~O USINA NI 08P /080 

',•, ', .,..Jf, 
Pelo pre~ente Instrumento de Locação de S~rvlços. por tempo del"rmlriado que entl~ oi 

celebram B I O. , e Q A R.E.NJ E A.1.8..L~J •. A SI.A ·------ -~- .. w·- .. -~ 
f'\este 11,0 u~pr&sentada !)'!lo Sr.__Jl{AN. SONÇA LV ES DOS SANT_QS_ -~·-· .. 
doravante denominado LOCADOR. e os indlgenas, devidainenle assi~lidos pela FUNAI P.spc,n 
felsclon11(fos nominalmente. com suo!t re~f.l"ciiVil9 dnln cfP. nascimento. idanth1~dP. inr1lqen~ .. 
l!!l!lnatura. em. lauda anexa, que fica fazet1do patte Integrante do presente Contr~tà. a4ui 
'Supervisionado pelo Cacique (CapitêQ} AlillNOR AllGUStQ .uA...~lL.Y.A.. e 
doravante denominado LOCAlARIOS. Hcarn Ju!itos e contratados. de conformidado com as 
cláuaulaa e coodJções &eguintes: 

Cl.ÃUSULA 1• Os LOCATARIOS trabalharAr, para o LOCADOR nas funcõe~ d~ 
. CORTE DE CANA. E'LANTIO E obrigando·s~ o tazer os serviços de 
SE B Y.. I C OS. D.lY. E R S Os bem como o que vier a ser objeto de aviso ou 

ordeMs dentro do atividade para a qual Ioram conlralados; 

CLÁUSULA 2ª A vlg~ncia deste Contr:Jlo r.erá pelo gtaz.o dt 090 dias. a 
contar da data d:1 :,ssínatura do mesmo: ou. ate ternüno da ee.:rra. 

CLÁUSULA 3• o LOCADOR se obriga a pagar aos LOCA T Amos, pontualmente as 
Tetfibulções até o • Q U I N I O die útff 9ubsequenle ao per lodo vencido 
llvre dos dBSconlos de al0Jamen10, tran&porte e allmentação que senl servida trla vazes ~ dia: 

Parágrafo Primeiro: O não pagam&nto dos ~ervtçot pre~tad,s p.. k 
LOCADOR e LOCA 1 ÁRIA. elé a da1a aprRuda. obtiparf o LOCADOR ao pagamP.ttlo de multa d,, 
10% (dez por cento) sobre o valor ou valores devidos, acrescido$ da 1 cr, ( um por cento) ao mi&. 

Parágraft> Segundo: o pagamento ser~ feho dlretqmeme ao lndlo, nas 
ekteias. &s!i.lslidos pelo Cacique e pelo Chele do Posto lndl~. Rlldiante teoíbo. 

CLAUSULA Aª O horário de prestação de tenrlÇO$ dos lndlgenas &eré de ---~- 
,OITO horãt por dia, com lnt@rvalo mlnlmo de duas horas para aa refeições. No trabalho noturno deveni ser acre-tcido o 11diciCJnal ~eviato 111' L.ei Trabalhista; 
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MINIS I t1110 OA JUS IIÇA 

Pnr~grafo Unleo: No!. casos dft empreita. não deveré ultrapassa,. em 
hipólege alguma, as M (quarento e quatro) horas semanai1. 

CÚU8UUl 5• o LOCADOR ge ()briga a não f<'tn~cer, a não &f'lrvlr e r,~m, rettnll\f q•.1tt Sll 
forneçam ou &lrv:am bsbldas alcóollcas aos lnd\gena&, obr lgando-se a fornecer somente gêneros 
atimentlçios a demal1 ut.i,idldfl, e~Ul'ii C\'M.M.Q wl~,.9.4,~ ~IQ!! ~M~9,~!! ~ ~ ~~~~ ~.P: ç,~~•(]: 

CLAUSULA &• A LOCATÂRIA se obriga a manter em llvro próprio a conta correntP. riP. 
cada tndio. bfim como. efetuar os pagamentos devidos. quer adianlamentofi.. quer Mldos. de co,!1;.i, 
ou qualquer outro, acenos, na sede do Posto lndlgena de onde se originaram 09 tndios { Po~·, 
lndlgem1 Taug.ay _ ) e autorizado s,elo Chere do Posto, c.iue ll~t: 
f orneceré os competentes recibos dos pagamen1os efe\uados; 

Per6grafo ÚniC\l: Slo nulos de pleno diJeilo e sem nPnhum f!feilo l~Ç1nl. 
qualt.quer recibo!. ou documentos :isslnados pelos lndlgêmis. sem a anuêncl~ escrna do Chelc, do 
Posto ou quem de direito os reprqenlem na qualidade de Ht•~lenle legal. 

CLÁUSULA 7• O LOCADOR obriga-se a fomffcer aos LOCATÁRIOS e P.!;te!; a u~:\ los 
lodos Equipamentos de F'roleção Individual - EPI aos lndlgenas, de aeeido com as Normas 
Re;1ulamenladoras relalivas. é Segurança e Higiene do Tsabalho; 

CLAUSULA e• O LOCADOR H compromete a fornecer gra1ultamente a todos os. 
tndigenas, o transpol'te do Posto hldlgena ao local de trabalho e vtce--versa: 

ClÂUSULA 9• O LOCADOR obriga-~e a Iornecer aos indtgenas, alojamentos condignos e 
os mesmos a rnaníê-les em condições tKnmais de habitação. higiene e uso durante o penedo de 
\llgênela dn presente Contrato; 

CLÁUSULA 10• o LOCADOR dara assisl@ncie é saúde dos indlgeuas. durante a vigênc.~1él 
do pt~enle Contrato. No caso de ecictenle do traba&ho, doran\e o trensporte ou 10011 de ,,abalh'>. ou 
:ilnda por doença adquirida no perlodo connatado, o LOCADOR cotnunlcatã ntrnvé& da CAT • 
Comunicação de Acidente de T1abalho, ao SUS • Sistema Único de Saúde. ao INSS e a FUNAI. 

. . 
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Fund111çllo Naelonal du índio 
MINISfi!filO DA JUSTIÇA 

CÜUQULA 11 A FUNJ\t 6 re9etvado ó Jl, "lto de exercer permanenl~ flscall1.acão das 
tondlçõe& de trabalho dos lndlgenas e do cumprimento das clausulas e condições a~ul avençadas. 

... tob pena das sanções legait; 

CLAUSULA 12 Findo o prilZO deste Contraio, o LOCADOR podera dispens~r os indlgenc1s. 
tem estar obrigado ao p!llga~nto de qualquer Indenização, entretanto. quatq4~r r.:omut1icação 
pasuda. será apenas para olAnéla dos lndlgenaa. não Implicando em paganienlo de h1denlzação: 

CLAUSULA 13 Se durante- a \tigênola deste Contrato. qualquer dos iudlgenag der 
rundamento para a sua dispensa, o LOCADOR poderé di~perisé~to -;pm lha p:ag:u quolq\.icr valor u 
Ululo da h,t.1a11tzàç;lu, neste caso. porem, lerd o indlgena direito a receMf os saldos de verbm; que 
atlt a data do tato ocorrido lenha, de alguma forma adquirido direito. bem como passagem gratuita 
para retomo à sua aldeia de origem: 

ClÂU9ULA 11 O LOCADOR obriga.ge, e hun9PQf1~1. 1iu 'ilf!fllido d~ ic1~ e vnlln ,:tn fnc"I d'-' 
trabalho é aldeia de origem, todos os indlgertas que maniresta,em o dese10 e o inte,esse de 
partldpa,em dos fttslftjos comemorativos ao DIA DO INOIO. t9 DE AB~ll. mesmo que o p1esenla 
contrato esteja em plena vigência; 

CLÂUSULA 15 o LOCADOR pagará aos LOCATÁRIOS. a tltulo de adíantamemc. 
mécfümte reelbo, a lmpottãncla de lOQ,Oo et Q TBAB E ..200~00 PI Q CASECAN TE 
, deslinada ao sustento de ceda urna das respectivas familia9 de indígenas , duranie o pe1iodg em 
que os mesmos estiverem ausentes do Posto lndlgena: 

CLAUSULA 16 Se o LOCADOR re9cindir, sem justo mo1ivo o pre~enle Conlrato. antes do 
ptazo nele evençedo, estará ele obrigado nos lêrmos do pre'3ente a pagar aos indlgenas, por 
metade. a remuneração a que teria direito at6 o nm do prazo contratual: 

CLÂU9UI.A 17 S:lo consldetadas falta~ graves para todos o~ elei\os legais. ensejando 
inclusive o direito a rescísão aulomética cio prnen\e Conhato por partes do$ indlgenas ou pela 
FUNAI. ae o LOCADOR ou O& LOCATARIOS por si ou seu& 1>1'8po$l0&: 

a) deixar de pagar quaisquer valt>U!& aqui estipulados, bêm como quaisquer femunerações devidas 
aos indlg~nas, dest~ Contrato. nos Yencirnentos. prazos. épocas, fotmas e condições pactuad.ts nas 
dlvet"sas cláusulas. aqui contidas; · 
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11unt111çan Nat:lon•I du lndlo 
t.ANIST~AIO O~ JUSTIÇA 

b) deixar de cumprir as obrh1acõ,s assumldan nA111. r:l~11~ulH Ptlrn.lra, Qu:sn:i. Quinto. Hona, 
Oéciml e cMcimll Quarta do punente Contraio; 

e) dawrespellar os U!Kls . costumes e ltadiç~eot tndlgeuas, cordo,me prescrevem o A1ligo 6", 
Parágr11fo únco da lei 6.001173- E&laluto do lndlo ou outta Lei 1upervlnlen11: 

d} lnõlulr no pre11entfJ eont,ato -.i,.uJd:intes d" qualqu11tr nlvel. durante o pP.rtodo t.allvo. l)<lfm cr,tno 
lndlgena menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo mediante comp1ovaç:ío adminisllaliva de 
caumento: 

ClÁUSUL-" 18 Obriga-se o lOCADOR e registrar o pre'3enle Contraio, sob pena de 
nulidade, junto a ORT - Delegacia Regional do Trabalho em Campo G1ande - MS, no pra1.o de 05 
(cinco) dia&.• cont:1r da data de assinatura do mesmo: 

P:.r~gr;afo Único'. O presente Conu:1to não d'!ve,á ser altUAr.ln P.m ne.nh,:· 
de suas cléus\tlas ou condições, sob pena dt? não 1er regisbado jun\o a UR t, caso não seja iclênt; 
ao modilo paidtoniz.bdo para todo o Er.tado e lil arquivado; 

CLAU8ULA 19 Não s~é permitido em hi~lese alguma. a utilização de indlgenas no 
trabalho de pulverização de lavoura com qualquer subslância qulmica ou lóxica; 

CLÂUSULA 20 
segur.inça. O transporte dever• ser feito em oníblJs ou \lelculo apropr•ado f! que ore1eça 

CLAUSULA 21 No caso de Conltato por e1np1eila, e qul? envolv~ produção do empregado 
no cone de cano. e LOCADOR se ob,iga a constar no Contrato, a quanlia que seré paga por T anelada cortada; 
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CI.ÂUSULA 22 F.t,:gem :ts f>álle!õ-. para dlrhnh qualsc1uer dúvldt1~. problemw·. •,11 p~1,d~nda~ 
pe1l1nenle1; ao p,eseule Cont1alo. o toro da Cumaic:;t <1PCAMP.Q._J3.B.Art0.E.9_:_Jt$ 
ondl! e-slé lustalmia a Sede da Administração E)(ecutiva do rUM.'\I no Estado do l\·1nto Crosso do f.ul. 
a <lUal os l11dlyenas estão Jutl&dlclonados. umunclanJo-s~ el(prer.1:.amertie aos ut!mctls. J>•.>1 111als 
r,,ivile,gledos que 9eJam ou prefenmcla~ que se apr.est!iiiP.rn. 

[. por estarem :'Jt!ilm 1u~tqo:; (' r.ontraíauoa, as~imm1 n prrr;--1111: í11~1111111• ! : 
em d1,.1a,. vi11e de igual teor e fmn,a. dhmte de duas tPsle111uuhas abai~o rnomin.-.rJa!; c,,,e larnha111 
assinam. 

TESTEMUNHAS: 

sup~rvlsor do Gru~ g...gJg=, í{A.A.P"'--16';:')S.·· 
ISAIA F Nctso 

' - ~ª~ °u~ ~----,- SAL JOS - Vice Caciq~e Aldeia ~ua Branca 

. . 

----------~------------------------·---·--------------------~---------------·---------~-------------~-- 
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:MCIBO DIVERSO 
1 

Recebi da RIO CORRENTE AGRlCOLA S/A FILIAL, a 

importância supra de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 
' .•. 

proveniente de pagamento de taxa comunitária referente ao contrato de 

trabalho n," 040/97. _ _;.... _ 
Por ser a expressão da verdade, Iirmo o presente 

recibo em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito. 

Posto Indígena de 1111~~ , -26.- de ae tu m'.bre de l.997. 

ANtE?i 

Cacique 

Testemunhas: 

~c.,~I , · !.W7 "" l' 1 '11;,:~·~ J• ..IaJddzS ~ C~CQ . 
ISAIAS FÃANÔIÍoo - Cabeçante 

2• -!;;;). \ - 5a .e.e~ Cf..ti> 
SALd JOSg - Vioe C~ciq~e Aldeia .Ãgaa Branca 

------------------·---------------------------------------------------------~~-------------·----------- 
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Recebi da RIO CORRENTE AGRiCOLA 

S/A FILIAL t a lmportlncla supra de RS 4.500,00 (Quatro mll e 

quinhentos reais), proveniente de adiantamento para grupo de lndios 

compo.$to de 44 (quarenta e quatro) pessoas, conforme contrato de 

trabalho o.• 040/97 • 

Por ser a expressão da verdade, lin110 o presente 
recibo em 02 (duas) vias de lgu1d teor, para um só efeito. 

Posto lodige11a de Taunay , 26 de setembro de 1.997 

ISAIAS FRANo,sco 

Cabeçante 

Teate.nunhas: 

2· ~ :h,w 
SALtl JOSS - V1oe cacique Áldeia .Ãg~a »ranca 

il 
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art:teo -1 d• L•t ftf"'.a.671J'93. ~--t~tdtr Jura• de 06X 
ao ano. desd9 a -cu,ac:ao tntctat •. - • correcaa -,,,e~l"·h,. A 
~ liea c.on,!19nad&. a ., ••• ,. honor-.,•ta• acNocat.tc1.a• d. 10% '°',... o valor- da causa.• •• cuet.&• prix-••uata •dtant.aclaa. 
~ .R.I • .C -, C.IIPO 8r'•nde(ft8) • 22/08/'97. ~(P .OU 

· '17 .000NZ0-7 • DOPI P'Ãll.."IOi" PIUMIA -·E IAR LTl>A <-AIW. .-oi> a-v·, ·x lNSTllVTO NACIONAL 1lE 11EO[lRO·BOCIIIL - IHSI 
(Al)V. D..1ZA flMl'A AL.lla.JERQIJE PAI.JIARES) · .., 

..:: • • -•U't•to..., • etc' •• ; Bab,.. i. -c::ant.eat~aa CM 
fff.6'7J'66. -...nt~ •• t.-tte- a ,...,.,..,,..._ N '"d9z difll•.. .,.as., 
.-.•t•t.re-wtt pa,.a ,ent.anca. Ytndo-Me C«Kl1noa... I'• prD"i- 
deoch•.• ~C3 ~~ftB>,._-l>o/ff~?···<r .. oa> __ _ .• · . 
"7.-ll:116-7 ; - UIUA Fttl~E 'E DlmUJ (,.,U. LlJCIIIAII 
CRIITINA DtNtl€Z CNOO>' X l'1JNl,\CAO UHI\IEIUIIDM>E f'EIIPIIL DC 
MTO OIUl98Q,.DO t1JL CIADU., TMMYUCI .8AITD> • , 

, , '"Vla-.Oa •• .t.c •• ·••. Ot.w,t.e do _ .,.ã.t.o ~ , ••t• 
.- daa .11ut,o,a C:..ta. Jut.o· •nx:...,..,., • ,,..._,t.e .a.e.ao • 
....-.s paro• c.and9M.r" ~ ,.. "' •• ~ • .. r-at.tf'tcac;ao ·~mc:J.at 
de t~.itcs.ide. d9scN 01 de-~ro.de Sffl. oa, d• .-ta- 

. ••a, ••.•• t.a . .,or. ~~tOf'.J d9'1Mndo:.inc:td1r caN"«a.o .,,.._ 
\art.- • JIM"OS ......_ •• ..di#---,icu."'-'"u·n~-. a 'M:ao • 
i....-OC9CIMtW wa,t\o ao·•t• ••. eucu.11--=i• .-e,e.tpraca. c.,da 
••• ~ ··- <OIS llClflâranaii d.,....~~• ~1 •. -e.,..:. 
----~ oft.c: •• par c:Clll'M dae. ~ -Cert.t•· "21. 
a.e,; 11ent,m1c• ....,_Uoai ..a -duplig .,..ü · • JurtNfca~. 
, .1t.z.c .• .ca.po •• .,..<,.,. 2ltJ'OIV97 •••. ,,..02, 
n.-14-,6 .•MffllllA·-JD - Mlffll8 ;E CIIIT1IO '"°"· 
LUCIMR CRlS1'11M ODIOIEX" tÃND E M'N •• P~ IOtOto ..,._Tlft · ->-~ l'lllll)jlC#IO UHJ'!El'910MMt·FEDOIM. DE M1D OllmllO DO 
••.. t4ID'I~ ••• MJUOIMQ)- ' + + ' ;.., •• 

· "'Yl.-0.. e-te...... 1)1.w,t.e ·do mq10.t.a • ~.,.. .aific .,. m. aut.o• con•t..-. t~if"'O a •19dt.do • a11t..ct~acaa da 'tu-. 
"91•. ,...,.,.._.. •·vtnda da c.ent.-t.ac:.a •• 1-.. .. c..,.a eran- 
•(M> •. 2110!197-•CP.01) -- · 

.'l1JTOL DOl'ACHOS .: 1139 

lOtAL IKCIBCEI : 000 

TOTAL tlDl'TEMCIIB : 02" 

'TDT.U. DE ItFaR.MCDEB ·DE SECRETNllA : 000 

Tribun•I Regional ~leitora! 

AVJSODEPROCURADEIMÓVELPARALOCAC,.O- .- 

0 Tril>wlal Rqic,ml l!lcillnl de Mllo Oroao do Sul. - pübli<O que 
IIOCCISila loca' pf.lo ....- mlniDlo do 12 (dou) - ~· 8lá o 
libliltmmmo de o, (o:iiloo) OIIDS, dó ocordo i:om a logiBll,;lo vigeolo, um 
imOwd crm - COIIIUulda do apmximadlPlffdr 200 .,,t (dum!tos mcao,; 
••••••.•••• ). - ~ lmi ••• preliltmc,almeo tipo-. OOQI 

- --*ios -1illl, e íaninino, localizaido, pmmdo da A~ Mllo 
~calrll Rua Anllur Jcra,e .eó a Rua J.,- e Rua Bahia Bié a Rua 
AlqJao. ~ ...,....._... •••• _31, idNll,t •. 
Mliolll ~ poderio - obâdlll 111. Soç1o <to Cm,pras do TRE, 
llado T...., w•, ,..._ doe Padam, Campo'Gnndo/MS, Telefono 726- 
4166'imlll ~. • 13:00.17:00lllns. Cm,po Oaado, 18 clo-1,ro • 
• 1.997. AA l!cydcs Ferrdn, I>inlor-Ooml. . - .. . . 

,AIZI) C,,.111'~B.BroM1.-&1o-.D00BTE 

••• ,,,-.:1' . 
- ------·- -~ •••••••.•• ,.,.... •••••••• t:11 •••••• omigo32dlllll ..........•••.•. ,...... ..•.... --·---º---- .. -·-·- º _ --- "º- ma,o _.,. _ - / °'---·· ...•..••.•......•...•..••.. ...., . ..,e..._.nlo~OI- --- 

. a.·---- ----·------·- ..• - ---- ... , ... .,,, .•.•..•.... _ ..•.. _ _.. =-.:=:.=- ~~:::..':-"'...:-...:.-::..-::.: -~--------·-- . . . - .. o:-,,,_.,.,._..,... •.•..•..•• __ ...-. .... - .........••.•...•....•••.....•......•..••...•. --~ •.... · ... ----~~ 

•••• o ••••••• .,_,~ - c:mtm -·-- •• --'"'°"""'"' _ .o..ntNmianlil.. 4 - ,,.....,,,...,. -, •... 
--.- ••••••• -:~··-S7d0Lol •• 8«-. 

~-·°""""·-·19117. 

,.-: 
.-TRíllt': ••• AL REGIONAL.~ TRABALHO DA :U1.REGIÃ0 

11>1,oo-.: . 
·J •••••••••••••••••• -·--·-- ·-·--doSol -.~-22·-·1'9'1. 

-MIIY'Y.uQVES ---·T- . .,._ •• M' ••••• 

CA,llNQE DA rBPIPltNQc\ 
ATOCf'i,-J91M 

A -M11'1"1'. DO 11t1•UN,U.11WIONAI. DO 
TRA11,UHODAU"UCIÃO • .-.a1~ •• ,.....-... 

RltllOLVE, , 
1. r ••• - o 1111. IIUU - D~ 

MORAIS, luiz~ "-• à ~do~ '1'-. de 
C-aioçlo. ,.,.._,.... ~ Or..i.. - ,.,.... • 2" - Ord 
m• JudiciMla). do ~---- ••••• 24.09_97, 1o 11.00- 
- - do ll,.oiçlo 4" l\ib ~ -(~~ - - - - . : Ol)IIUM961197 01),aO-OlÍW7 . Gl)KO.el15197 CM)ao.>777197 

. 2..Dl,oe- 
3,..........--·--·Ãlllice •• __ .MlloO.-doW· 

• •. . ~-22•-•1997 
MIIYYOQUQ __ .,,,_...._. ·--,.. •..•. 

SECRJ:l'/JUA DO TRIBUNAL PUNO 
lleopodlo(1)/l)odllo(lol) •• - •••••• ~ -· . 
PROCESSO i Ro.4510/9'7 
RECOllR.eN1'E :.MooaFaJ.&4a.,__Nonp,,NovaAl- 

~S.A. 
:Dr. Neboft EH Prado 
:J-deSouzzA!ftl 
: Oi" lKila Tcn:zinha R. de Anmore Outros 
"Vistos ele. · 
O.li,,:, o podido ele Ili. 81. lntlmo-ae e l'llbliq..,.se. 

_ Tendo em vim que o Recomdo mn11itui 001,-0 pro. 
andor, mnewn .••• o, p<aa11a autos ao S,C.P. - pn,c:rder a relifica 
çio da auruaçlo. 

ADVOGADO 
RECORRIDO 
ADVOGADOS 

~- 
Após, à S.T.P. pon '""'1priT a primeira porte do 

o.podlo(1)/llodd*"8)do-Jalsllo.W-J6•lor. 
PROCESSO • .• , Alt.f/flT2q1 
AtJ'I'OR :F......io-Volclcvino,l'<ni 
ADVOClÃDOli ; Dr. J- Oirlao.Borb!- e Oulroa 
RÉ • · _ :VIIIÇlloMoaaLlda.- • . • ' .• 
ADVOGADOS.. :Ilr.1"1Dd°'211t'-"'-iloRmrioeV.oda!Ribclm 

':"•. , - ~ •••• :.-_.-·. a::- .. ·.;··-·.·_::-',' . 
. ---~illica~-~·- 

--~~~OIJ •••••• __ .-,.. 
maio, DO pdZQ de 10 (clc4c&.,_ _À SlP: - · " •. , . •. , '. • .• 

: .. c.iapoOmlldl,.llde.-bi,ulol997., ~--,- · 
, DAVD> 8"U,N1tx: JÜNKa ·- . 
. .hilz~.: •.' ... - .. ·-.·, 

. ,,_ . ·:.~~-~~~ _\/:.,'.?~~-- 
~>' •••••••. _c.i.._ ...•... -_. ' 
ftlOCalO·· ,_,.._,. ·" . . . : ~-. ~~-- 
lMPEBWffl!'' l~ÁploiilÔS....~•'RktC:.. 

·. "--Âl'fc*S:A,. . • ··., ,: 
ADYOOADO; . - ·: llr'Nm!J oi,aph. '1láa 11/ohooMch eo.i.. 
JMPE1liDO ; E.,... ec..itlo;lo • 1111,p,i,mtoílo 0mm, 

. MS, •••••• NoJ!mo.JulzRadllllDmllo 
UTISalNSORl1! ~ • " • - ::·. ·. . ...• _,. .. , 
NECl!SSÁIUO .• . tM!nlltmal'ilbllmdo,.,...... -~-- --~- ;, '. 

. "Vlllm. •.••. - • • . ~ ~ 
·A, Cio. A.plcola s-a i!odacio • Rio e-' 

Apleola 5.A. àdl,rpea,, o~.........,,.....,, podidO de limi-&ce 
., lllD do Exmo. Jol& Rodnei D<nto Rodri...., pn,aidente da B. J.-ele 
Coacl.lilçlo. Julp,a,to lle Cmlm. MS, conmllndo- •• conc:esslo da - 
11111ola-lpàn,qumdapelo_puoi9o_o,Miai.urio 
Nblioo do Trabalho,..,. -do Açio Ci...U Piablil:a n' 126197, dd,,nnj. , 
DIJldois~que~o""SillrÕélooincll-ana!Mdo 
de sal> - de mlllla dmriedoRS 10.000,00(dez mil reois), lnddiadâ incfl. 
vidualJioenie, po,a <Oda olnlro.,,, IIÍl1mÇlo irreg,,w-,-., o P""" 
<1e>'blt.ediosp0rata1provi-.eamdauno11çlona-i,n,l"mionol 
doo !ndl..,_ no pnzo de 48 boru ap6s a provl-du<arteiru prof',.. 
lionau, sob -de multá ctiiria individuo! nowlarde R$ 10.000.00(dc 
mil müs~ bem como, lncidbN:ia do multa no io,pott< dc·RS 30.000,00 
(ttinla mil r:ais) pelo ....woldespe.!,me,ttode oadaindlge.,.sem o anota- 
çlo aa CTPS. . - 

A. li&. 241, peticionam u impetruin, opon_.. 
m.,ro, n,qucm,do a retifü:oçlo do oome da autoridode ......,,._ <Ol1Slondo 
como la! 1 B. J1ntta de C-lli,çlo e-1"1~ de Coxim, piaidida pelo 
Em,o. Juia: Rodnei Domo Rodrigues. . 

Doliro o pedido, -- 1 mific:açio da a1>- 

- .. , ... .::..,,-,., A"'-,..-<>~_..--_íP~.ad~ 
qumo po,a "'r.:.m. a decido da d. Jalll& lilee oo dioposlo no ffligo 1• da 
Lei o" 1.5)3151, a!_.io que IO aipclal as muhu im~ Ili ato <'Dlf 
litdd au fàN:nci• dacas. Aslhn. wrific:a.N o claDO ilni1'e\tee incidir. 
.,.. •• ......., ..,, ...., de~ clal obripç,la. . 

1- a lleplidode da decido no IOCIU~< • obo- 
1"1ividacle da danialo doo silvkiolu ol'mcle,,doounieos 5". incl,o li e 7', 
Ülcilo 1. mnbos àa CGulituiçlo Fldenl. · '• 

Alepm, oindo, que houve ot.nsa BD8Jfi,BO ~1J.~ 
mpfo 2", doCPC;'anm a-da tu1ela 11111<clpada;por-....,.,.,. 
too nalizodos IIIJb a tutola da FUNAI COllfonnc dettnni,-çlo da Ui o• . 
6.00lnJ e oinda. ae ..,-.. na açlo, aio~""""'°., ata!ÍB quo ...•... . 

l>iam. linda, ler ocorrido violaçlo do artiao' 460 do 
cPC l:ftle • a..tSiacia clà ped.ulo de tüte11 m inicial, be,tt ~o. áfc:ttJQ ao ar 
tiao 461, § 4', doCPC e amao u da Lei li' 7473'", foce ao-mguo pnm 
cm=lido pan, cumprimenlo da obripçOot.. o aincla. pela au,ência do .,... 
zo determinado i O.lepcia Resionaldo Trabolho e à FUN/\1 paro a pro,;. 
d!nc:iadosdocum.ntosele ldenlific.çloeda CTPS, imputando-!hesmuhas 
incomptlllveis com II cl>rigaçl!el imposw. 

1uq..,....,. - in !imíne"" swpms!o da 
tutela concedida por estarffll pn:smta o fumus boru iuris e .o pcric:ulu'" in 
mora;o primeiro em deoonincia GOi CCJDtnltOS talizldo, aob a.tutela -da · 
FUNAI em acordo <On1 a Lei~ 6001nJ, n1o haftndo~ÔOllam<lllo<loo 
mamos pelo M'miatáio l'llblíco do Trabalho. clenndo 1tt -- -., 
prindpio do poeta 1111111 ....._ e o oqp,ndo pelo IIICo YOI« <los nR1ltas. _ 
que ipc;idindo, <llllllrlo danoo polrimoniai, irttWtOl .•• ís. . • . ~ ' ·. - 

· Em - aendo ._..tido, a 6,n~. plcitciom • fl. 
DÇio ele"°""' pnz.oscom ul•••,çlo do ..,lo«las ,nulllli. · ' ·• 

tJU..,.o\'OlareleRS 1.000,0U.· 
Êorelal6rio. • ' .,_.. 
DECIDO : - 

· Oin-,,te ••••••••••• hla1161ioproc,,uual,mbl 
vel,- piei-• l'Otorm. da décido - ~ • IIIIOla anklcipado. 
que - R 11'11.1 de d<cislo --.itórla nlo R!ldo push'd sua inodiíãl 
ç*>via_ou_pnaimdnoiunporior,confon.aaíl'lllffl<fflm' 
·do ma11e ManoeLA-111Túira filho, in vttbis: ' •· .- , . . ' 

ªAffllo qo,e o ..., amcii-dor oe tn1a ..i.. deélaill' · 
~ fica, - qo, afliotada. -ibllklaw do - •••••••••••• 
--· nano.A._f,._,,.., rio...-11o-.11o....,.. ••.• 
prin<lpiôdaVl'ICOfflbilidade(--eimediota>olas~ml<ltai:o- · 
lf!!m.É1 ••••• A111WqaeN-NJ011,'9J;f l".d1áCl:T."Noih-mes-: 
moo &co de a~ ,ueaama ~CClmislil a.RI na.,.._ · 
de i-..W.,por,e,npálimo 1111'l'O<'IDOfflÍl,.mdo-J,,oiif,caa · 
--)llvffllolo,wlncfpljl.·Allá,-..· •••••.•••• ~do .• 
-•lYll..--..,_.,do1aboU10;11cw11ióm,,ldoHi,'-·. 
•• ,principias e particulandododalo, aob - •.,.....-...,- .,.:( ·, 
••••••••• icleol6sloodo proceNt> do lllllalho. -, ' "' • • '.. -: . ' . • . . 
' . . Allii.-..imlalll,llidadi,cl,~i)à4réi->-.f 
-~-tana-OUlli'-tmitrw:la....; •• -. anfillirio 
o lffll!8D iNeqmwl. e lllo -.ío efolto....,,.....;,l,j..idí,-..'' 
~ alnàa 'I"" povil6ria.4o •-iiilodpídar~~ i.illlOca .. , . t .i,. "'' 

~---,~---~ . . .;• 

. - ~ ,.:.:. - . 
~;-~·,,·;"'-';:_-~-: .2~.4 .·-~-~~~-~1 •. 4 -,'.jl ~ ~~·: 

- .J..,,_.~~~.;;...-~~i :' -~ •. ~~ 

CompoGnmde(MS~ 19/9197. 
GERALDA P!'DROSO 
JulzA RELATORA" 

=~11!1'7 
: Estad<,c!e MliloOnmodo Sul 
: Dr. Ri<anlo Nacimento de Araujo 
: Hdio Teixeira e Owtol 
"Vistos ele. 
lnti- o - •••. manifcataMe - • cer1i- 

dlo de ti. 8.S, nquerendo o que enlfflclerdo din:llo ao prezo de OS diaa. 
Publiqowe. 
c.mpo Clnndo (MS), 1919197. 
GERAUM, PEDROSO 
MZAREIÃTORA' 

PROCESSo 
AUTOR 
PROCURADOR 
RÉUS 

Da,-d,,,(1~ ••• )de Es-"*A..W làM-• Ollun: 
PR~ :~ • 
RECORRENTE : - Falida da Empioa Nonp,, No\~ Ah.....ia 

Apoillllumia! S.A. 
: Dr. Nela\D Eli Prado 
: E--,AlexMdre Y-IOira 
: Dr. DMno Maadole de Poula 
"Villol,eoc. 
'Emr.:.tla~odofl 7Vedaccrüdlodell. 

·72,cam lillao110arL 265,1 e f 2',doCPC, a1Jldhwdeapllcado, abro 
oo~o-de2D(VÍlá)-.-..mnllialr""'"'P">- 
Cllhldor. . 

ADVOOAOO 
RECOR1UDO 
ADVOGADO 

~ 
Cm,po a...do-MS, 11.89.97. · 
AncW Lals MDl-.cle Oliveiia 

. 'Juiz Togado . 
'JRTl24'1t<po" 

-~4. 
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~-Ó:~~L~~~ 
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-pllrimoaiais pma 0ml. 
~ OUb1> falo, pmaor cm qravo de lmtnimmlo 

- oomele<Ô sr-deslize de~- -- oxclusivadeue r& 
c:úno, que f. ~. ·c1o ~ deopod,o denepl6rio da 

. odmilllõilidodeclo outn,........,(CLT, ort. 8!17, b). 0 qm'O de !nrtrumea 
to, no~ pecullordo-do tnlialbo, temtse1IP(l exclusivm,.,,.. 
lilxnlllrio,IOlldo,porislo,eonsartvelquolquertaNlindemonej,-lopan1 
limdivmo-doprmm,om lei.. - - · · · 

.' . Nmn ao cogite cio c:onei~ pon:iol, porquanto esta- 
...,. • _..,;r qao o 6rp, Jllriodicíonil bll• raliaado • antedpoçlo doo 
.- •• -...-õ~,n,çado-Jci.-Sque-,eque 
---dosvio-~com-lUlllultu,irio; 
lia - í poá,õl!ldade do lllO da aim,içlo pamal, 

A11im, vecloda-a llll1izoçlo de qumquo,- m:uno • 
omlo iDcob!vel • á,r,.;çlo_poma!, r..i., como meio impop,otivo do oto 
ontec:ipado<, aaçlo da ~polu mama~ por quoesta foi elei 
to, pela doutriao.~j~como11 "!"'i<>lldoquodo (ou melhor. 
1DCD01imd<qmdÕ,d<nlrem~)pon1i_,os~con 
casi-de mcdidaoé.ut.larés. il,limiap. B mdl:nleque, em sede de.,,, •• - 
cipoçio, que - COIDO IP,!) doo peaupootoo a prova lnequl•OÓO. o Ímjl& 
-~--- ~~- = - climto "Uquidoe cato" 
do-casadooali>~-·(~do--do~:J>Cfilll" 
11111 o rapostu aobn -pollmlcoo om opOsçulo.1 espcclficos: n. 2 An, 
1ecipaifo da T\ll<l& e UIIUIIIIN , ..,_,.. ~o Teixmra Filho. - Slo 
halo:ltr, 1996,p.29f.!O). • , - . 

Ull>'OpllSIOda a >ial>Uidade da _.,ie octio,ca\)& 
au, primeinmm'!e raulm que a ........ao~ tutela antecipada, nlo oe · 
c:cafulldecom o cmm du limioarea llOlilfaliva-ldao en, oçGes •••• 
fdan., \Oislo que aquola mm,ápa OI ef'eito& merit6rioo da ICnlfflÇIL l'ant a -*' du IUlola ~ IIIIC>CSdria a "'-voçlo dos roquisilol 
dispostos no ll'ti!<> 273 do,CPC. , . _ . , . 

A dmrmc:ioçio entre I IUlda on~pada e • iwla 
c:aulo1'té cq,.-pelo-Nou Nery Júni«, ooo1vrmo •• infere, in 
vabis: 

-rvteia' am.oc:ipohlria ~ bllela -lar. A bitela an 
tecipada doo efcilm da aenta,ça do àláílo nlo é tutda cauwar, porque nio 
,. Jimita a u,eaunro mulw!oprilico doproceuo,DOIII a assegurar a.via 
bilidade dá r...Jizaçio do direito alinPado pelo autor, mas impor objetivo 
~. do forma IOlecipado, o própcio prOVimenU, junsdicional pleitea 
do ou IOIIS efeitos. Ainda que fundado oa utgblcia"(CPC 273 1), nio te") 
natureza oautelu, pais sua finaUdadti PRCJ'pU& é adilnllr os efeitos dll tutcla 
~ máito. de .sorte • propiciar sua imedias. execução. objetivo que Rio se 
confunde com oda medída<IIUlelai: (_..,o resultado útil do processo 
de oonhecimeoto ou do ·execuçlo ou, amda, a viabilidocle do feito afumado 
pelo outor). (Código de Processo Civil Comenlado e legi,loção processual 
eivil exstaVOganto em vigor : aluoliDdo ~ 01,08.19971 Nelson Ne,y Jú 
nior, Rosa Maria ADdndo Neey-·3. ed. rev. e ampl . ..- SiD Paulo: Edito 
,a Jlevista~ Tribunais, 1.991.,p.546).· 

l)ip... oind&quc Dlo hóóbicepora aconcessioda 
bdd& ••• ....,,..i.,oqNrlia.,..~.i.-.butandoq-•,...- 
"' .,,,....._. NQàOlra lllljlll)C*limatto, de acc,do """1 o d1spoo«> no arti• 
g<>l73doCPC. _. _ ... :s.n...- quo. lutda onlOClpOl<la foi.-cedJda 
pelo colegiado, ou oeja. per lodos os membros da Jun~ c-lliaçlo • 
Julgameoto. ADdo •••• 'o pn,c:edimado correco quando d,. ant«ipaçlo da 
tutela, vútoqiw-.., por fo<ça de lei(CLT;art. 850, pmgiafo (Jnieo)ojul 
pmmtodo má-lto dove1U oíeluodopelosjul2adasillu(cabendo ao 11> 
pdo, - redigiz: a -1àlça). t O qllO 10 ..,,..;pa, 1\11 Verdade, do OI 
t!eitoo do pronuncim,enw do awito, alo se pode .......,tar quo • c:ompe 
l>lócia - • anteeipoçlo dos do tutela - - Ola da C()fflpeUDcia unipes 
aool do juiz lopdo, pooquamo mo-..-,. '!'li" i...-·"""""' eoth o 
prio<lpio lepl de que o exame do awiw, oob qualquer aspedo, deve ser 
empreendido pela Juata de Conciliaçlo e .lulpmeato, a,mo ôrglo colegóa 
do." (Ôll'SO de - do tnbalho: porgun11111 e ,apootas aobn, UIWÚOO 
pollaucoo em opúsallol eopeclficoo: a. 2 AntccipaçlÕ da'futda • Limina 
""/ Maóoel Antonlo Teiuira Filho. - Slo Paulo: LTr, 1996, p. 14~ 

Aaun, olberwdo o puoedimmto COffOUl para • 
antec,poçio da Mela, Dlo houve ilesaJidade no 11<1.--.ivo sob este u 
pedo. 

feitas tai1 COllllideações, _.... à anilise da • 
wstb,cia do peri<úlum in """"e do lilll1us boni iuris .,,..Jado<esdo defc. 
rimento ou indoferiineoto da pleiteada liminar. ----- • 

ln c:asu. veri.fic.-se q~ a perimium Ln mora cm::on 
tra,.,e presente de Corml condiciooal ou seja, somente ,e houver o dcsclUD* 
primeuwda clecislo "'!' auic.da, iocidlráa multa únpos1a pela d. Junta jul 
pdcn de f'on),a diiria e face ao valor vuli..o,- cauoa,a do,,o,i ao 
pmimmio dos impdrntLes. 

_ Taldecisioaxxxmoembuimemonollrtigollda 
4; n"7.347 de 2'1.07.85,o artigo 461, § l"•~ºdoCPC, que Pff"é a aplica 
çlo de multa clwia na a..eacia dó cwuprime!>to-du obrigaçõeo de fa=, 
IClldo ola de pnde IIIOllla pora iiuõir o descumprimento da clocislo. 

. . _ O il-. jurist& Manoel Antmio Teixei.a filho e,. 
·clcece.que: ~ . . : . . . 

· . ªA multi an qmdo nloali vinculada à (!);1.sténci• 
do dmlo mal.eriaÍ, ~ ao fào _,;,....., cio a dol<rminaçlo judicial nlo la 
- sido cumprida. -. peoalldlda-pÓ,cunwia ,figura, por isso, como um 
im:trumento cocrcltivo. destiMdo ao~ da mn ato Juriadic1onal es 
pecf&c:o".(CUno de processo do mmlbo: -- e..._... - ••• 
__ polêmic:Õo "'!' opúsculoa.apm:16coo: n. 2 AIM;_i~ da Tulda e 
l.mÜllm<s /-Manoel Antonio T~ Filbo- - Slo hulo: LTt, 1996, p. 
43)., :..... . , .·· ~.- •• 

. , ; ... - . . :Verifica.«, aiDda, quo .e prazo !mal pm'a <Umpri- 
_ ,_ __ m dola da~ do preoentc mandomus. 
emÍado ~ •-e,a,cuçlo. po,taalD,,aladallilo illcidenlelas mulw 
=~ .. ~ ..... ~-.-/- ··.:·: ~ .;.• - - . ~ ... :_ 

· ·' · '· ~ ~ao_....,_.;to~a~,qual 
.~ 6anus boni iuris,4ala ...,,;a. alo õ vislumbro. 

, :_- •· ·.,· ~ ,.Com_ClliÍID, i>I detaminado-o '"l(ÍMIO dos lnm- 
lllado,a sllvkola ~---.bom-•~ na 
~~~~ap\lo_fomocbaenlD.._; pÔla~T, villoqae 

da amliJe doc11111<G1a1 ....._ na AçJo Ci,iil NbiJca, restou praa,te • 
~ cio~ pelos fndloo fomta]a;ado aponas _poc- - cio lo 
caçSo do~ por - clolaminado. ..-ô llà ••••••• in.ugãlcia doa Ol'II 
impennlel - do taJ preslaçlo de _.içoa: ~ quo tais Jiluaç!leo 
-.O.d~-10lllligo14daLel~600lnJ,quedbpGe: 

. ' Art. 14 - Nlo (,avcn <fiFiminaçio entre tnb&- 
Jhadores !odl- e .co deo>ais lhbau.,,doreS, ~lhes fOdoo OI 
dirmtos • prur1w dos lei• trabaÍhi.tao • do p,,ovldBnci•-iol. - 

· · P""a,aío 'Único.S pormitk1a a~ de OOlldi, :5: de llahalbo- osooo~c1a_.ai-• que ~o,,,_... 
. Coaiitaia«aiodaq1WO~rio~blicodo_T~- 

balbo, CID"CUJIIJ)IU!lallo is 111n atriboiçlleS, 111•l.-e1pocificomeolo U pie 
>'Úlu no artiao 129, mciao v .., c.orm;u.;ç1o Fodaal. """""""'° - que 
lhe l mibuldo,ou aoja.-•·de&,u doo 1-doo indJ-. <(IIOSlionando 
judiclalmeiu.&'\'olidadedos~.......,., •. · ·, - · ; 

• ,. • - . 1m-~1arciue,n1om....iocóntrovmia 
-·~dap,,,alllÇlodo..,.;ç,oo,---· 
Yllincio ou nlo do eonlrltOde loeaçlo<IÕ ~ flnaad<>entn àf'.UNAl,'I( 
•• impelranla, -- que DilO há jumaÇa-llo bÕnl.ãamto • - : ' 
- .,__.., iideinais pot lllo obÔemr<lli ~vo "! lei. ,spéc:iol. 
qual ICÍ" O IUpnl<ilado lll'llgo do i!otatuto ile L,dio, atibJdo esta que vem de 
encontro eom..o artigo $", -~ incilo li, ds.co,,,llllliçlo Fcdcml, ' · r · 
·. · A~ de violaçlo.., a,pn citado artigo pela' 

decido do impor multa individ,,al r- ,-llll1inçto dos conlnltoS 'vigente, 
tambnn nlo procede, -.u que a MM. JUÍ>ta dolemúllou • iocidenclà da ie 
lmda multa ,ommte no ""'° de n1o haYer o.t111ilsiro e o eumprimenlÓ das 
demaí& ~ deooauila cio comnlO. do lrabalho quando da JOOCislo 
contnluol. . 

-, S1lim1Ne oindo q11C 111o "' o perigo do dano pela 
poslerior inodifü:açlo da·decislo, -que os contratos por parm del<rml 
nados devem - no ca,1cira profLS1ional, COIÚOIIII< diOpOalo no•· 
tigo29eseguiJUadaCLT. ' 

Em rclaçlo ao pedido altemativo doo impetnmcs 
ac:aai do prazo pua cumprimento das obri~-"° oa,equiaitoa do 
periculwn m mon e õfumus bani iwia. o prirneiro,porj6 decan-ido o pm 
:m concedido pela d. J1111ra, _,,,io na iminblcia da incidin<ia das multas, 
e o segundo, - oo <Ülpoolono ll'tigo 461, § 4°,do CPC. 

Concedo b impenotes, 41! horas para o registro do, 
silvieola:s nos respectivos livros competc11te1, bem como 1 S diu pera que 
aej11111 providem:ildas as carteiras de tnb&lho com a, suas respectivas ano,. 
1açilcS; vrq: que os contratol de locaçlo de seivJ90S firmados enttt: a FU 
NAl • as impetranlea ""'8ffll a relaçlo nominal dos indígenas. f'OOl • -. 
pectiva data de D&lci.mento e identidade- indfgena. nlo havendo, pOrtan&o, ' 
gnndc: tmlstomo administrativo pua o cumpn...,.to da de<isio. Ademais, 
há de se -iiar que o prazo pua <Ulllprimento de decido fmdou'<e em 
15/09/971 e não tendo m iatpctn.mcs lnfmmado terem iniciado ou nlo o 
cumprimento das obri(!OÇ&o Impostas, aúedita eole relator, que esle j' se 
ln1clou. ••• cru- •• '*' Mi quo •• ~ o ~ omta tnandamu. par'& 
~de.&w,impostocompnzo.deu:rmi.nadojudicialmenle. 

, Pomn, para - haver dano inoponvor ao poltlm6- 
nio das .,.,._ nlo llOlldo - o obje1m> do julgador ao flur u n,ultu 
pelo deoclmq,rimeow das ~eiasle9o oa puoa nu r..,,...j, Clla 
belocidas, • contar da public:açio -- ' 

Ame D ~ ~ O limlnor qUO pleiteia~ 
IUlpCIISlo da tutela lll!tecipada. - 

Noclliqowea-.ooatorapua pRStaras ü,.. 
fonm,ç6es ~ ao prUO cio dd diaa oonforme diapõe o artigo 7', 
incilo Ida Loi n~ IS33/Sl,eaviadJ>.lheaedplocla"peliçioiniciol e dm do 
cumemm que a wmrnpwnhem 

Ci1- o liml:anootle-o pora rcoponderoos 
termoa deala açio no pnm supn aiencionado. 

~ o pnoa,lo mandamus para a aeçlo 
<0mpclade pua ffli1lcaçlo da autuaçlo e, IIO continuo, i Seamria do 
Tribanal Pleno pano a domal, pn,videnc:iu. 

lnlime-e. Publlque-oe. 

CampoGnndc, 18do alembro de 1.997. 
CARLOS OEOOALTO SALLES 
JuizdoTribunal-- 

SECJUiTARU JUDICIÂllU 
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TRTIMS - RO N' Jlll3"' 

RaoNn-.C•) 'l)ANI ~-...~ 2,- __ ,._11.4- 
-~) :l)llr.-s-- ••. -· 

l)Dr.~.1--.. 
IIKonWo{s) :oo- 

J. Ilmro.ilmoomdoa-•--/lo~ 
do~Pr-i ""111•pro,id!D::is. . ~ 

~o..le, lt.119.1997. 
OERALDAPED:IOSO ,.,. •........•. _ .. -:- . 1-~IS_.__._.,._ .. 

a-:JU&çml-lllLCMJUL--~ , ~· 

.IIICIUll CIIIWI - CIIII: __,.. . . ~ ·. ·- 
'1.o<I.. V .H. DmJ1AIJO / IIDrlnÇl,l)O a: 
l'IIIC: 1114a.- ·mm.,. IIAJII'. som,,. OZIIM I'. 

lll!!IIICIIIWffES WMIA LTM. - -.,. fll•J-1117: - a 
r.ol...-da .ubT. • aotat,e, ~ ,.1a ~ld.9 •• 
drN:nclo •. M diaaDPdleoS., ~\ar ..-i. •... ~ 

oarnta. eob pna. 419 ~ble6) •. -~ 10 e-. 
. JIIIWM11IllJ& DIDR OU:·~ . 

· ll'i.aa V.i!II. JlffIIIAl)O./ ll!lnnCIDO a, • . 
noc, IINIS..01/118 UCUDO NIMO l'ALUllff>lt "JCIIO IS 

=nIIIA., ..._..., do fU•).-40: - o raplar 
NOOlll.lma\o ••• - -- - la~. . .- - ·. -: 

--JS-CIIII: - ftoa V •. Sli. lll'flNAEO I mrtnCADO a:..· - · '· ... - 
. , nDC: ll!OS-011112 1- IIIID - 1'lmc S - -JC • 111 CQllS IS lC .-JCil'IO IS CGm 18. ~ ,_ flt•l.1H: 

fDl'M<lff - - - _._ -- - do_ ~·=: ·"°u;-'OU: :::·~\.~ ;~~~ _;,_~: 
IID'llllOIIBS -IC IS all90·-- 118 li: ~CIPIO m CtlllPO 
- HS. ·do- do .u1.1.m: -- ·- ,...,. · 
-----·-do: ._....-~---~-- -= IIDC.Oúlla 8IIIDI EIID DOII -~' ~ 
·JQIICIPU& CAll20 - 118 I'. ..i:CteIO'IIS cal'O - 118. 
-..,11io c11i ~u.1.1ee: ·"'forMoer - peou -~ -a -do,. --~..,.,.,.. _ _._u_. __ _- -~··: . ·~~~~-~1.....-. ~·:; 

,Pio.- V .SL mrDIAlX) / 1'0nftQ\DO. e:'_-. · ·· ' · · 
-· • ..OC-::-UN •. oallJIIJ SlL'IMIA..na:IIA DA -~SJLYA , X IIF ....,_ 

O'l'Wnt.m:8 ~mmrrIC&S , Lfll6. -..CMJ, M ,.nt.JCJDAN, - + · , ••• ~ 
d9..-ollo tle ~U•J.118t vi.w A.1..0,.__...,.. ~ •. .._ 
art...,. á 11.~ IQS'l. ,, ••••• 1o NQ1-\e. Pnlill• 
1.0 dl.U. : , ·~ · . ··- •, . ....._ •.•• 

•.. -OIP!Clftl:OU:--,·· :· .•.. ,_ ..• ,.,_- 
Pioa V.61. lffltMIIO I IIOnhc.uJo a: • · . 
l'lllC: 1az.01JW 1'.U.JR 11a:111:ra CIQICIU I'. - COIIDCJtl. 

l'DDIIA IS ALI-- Lmt., do.,-ó. do ' fi<•l.lllf.: ~ ••. a.ar.tu-1a,-- o 41.N • ta. - ' -.... + nt.thr .u .• ~. .·· . 
··;-oam.ê.-,.~--- ·- 

ll"ioaV •••• tllnlWJO,-mc.i:oa, ·• 
, IWIC, 147.(.- DI1'II CAllllDIIO IS . - + 4 lC CIIICJHA _._ PIISllr- IS -90 J.mA.. do-lm do 

fl(a).1'18: - olâal&-da --•-"° tl'a fl(a). ' 
1Ml/ll58. pua •• Pl"04aR •••• ~a:rld1.oo9 • •h1.t.o 

~ noow..to. ~ürto. - 05 -- . 
IWIC: --- QIJUICII PUVA alffl1IWll I CIOlllfflUIAr ~ -.U Lml. do- do fi(e).192: - 

• ardtm de lbl.OQIMl1o de r. 180, 183 e 164.. A ~ dBYlt 
- - aW fl.nal d.ol.., doa -....,. do 
Teroelro '1031.08J'N a 10SZ.-). 

&l'am:m& -,. -,. IIS OLlftDl&<IU: - 
ltioa V. sa. nrnKADO / ~ncam •; 
l'IIIC, 111113.01J1111 ISU:l DA WZ IAZAIISftI (ASS. P/ 

nREZA DA WZ I.AZAJmftU lC •IIUBl1t -O IS AL.Illllffll8. 
de•s-cho m tlC•).lM: ~nr- o <CUie fllt.ender dm dir.1to.· 
Praao 30 dlu. 

l'IIIC: 1-.01J1111 RIDIIIAUIO -- lt QIIA IIOP&VII IVA. ~ 
den,Mho 69 fl(•).101: ~r- •• s.a.nt.ar1a - O d.1N .a 
f'i.M. dti ntlruo crr6dUo. · • - 

l'lllC: 1--- IIJUICII CAllLVWI I IIMlllO . - -IS 
ADlllA Cl!R?PPIIICJ ccs IIBAlXISJ, daçaolla tio n,u.8": 
NIIJU•ir• O ~te á. ,ggl • CÜNiiK», Do pr-.c> de 80 d.l ••• 

IIIIJC: J48't.O'.l.llllJ IIUU'A • APAl:ICl'ÓI ""!8QUD' •• lf&f'tO· i·, 
'rDIUm. AVlACIIIO .,.._mi.A Lnlll.. ~ M·.lfU:•).A'M'-: ~ 
alhol• da --,1.0.-vao • .IIIOOCdD • fit•h:· .,, ~•• ~ ' 
•• ~ ..,,.. ~ar1dlaa. •f'ei.t.oe. ... :.,·r• · • z , 

IWIC: 1410.08/ll1 IWIIIO RlOB --IA I a111BR 
caamllCIOm B allll:IICID Lti •• - do , n<al.240.-~: •·• 
• .,1u.oa, o ~te ~ à t1ata • •t;u.U&lio&o ·"'-·~--2"!, 

RDC: 1--- lllLnlll CDIII IMllm'O I lltlOll 
~ s • .& •• ._ do"fllo>.'2: - -ol-la 
ele t:. 42, a-r-. ~ 11D ...._, M OI ~. Yalendo o 
•lltnolo 0090 OCllliOOl'dlnol.tt.. · ' ....-:mi - - .x.lm OU: -'no.. 

-,._ v.&11. IftDIUO r-mnnc.i:o a: 
l'90C: 1111111.- BIDlllnA -.u.JM - - I IIAIIIIA 

FAL.IDA 118 nwtclBCIO -10 11IUPI IS &NU.70 + 2, - • .ru.,.es! dt ••• "°1-c1a eo11re •• D011t..a • 11~ 
~ "lo 1".ol-4U. lltin8ndo. 111, diaoordân 

~ter 94Nll1u ,._ eot.enda OGrJ'W~ • .ob 119119 m -1- . .....,adlaa. · 

. - - ...--,....------...,- ~-..--- ..•. - -,.--__.--....,.------ -- ·-....- -........,.. 



De 

r, J 1 ~· -y,(' - ' ,_. / 

1 (IA RGPICOLA SONORA N, FAY. 0b72S4~~22 

p 1 

~. POf1Fn . 11 lflrul ",o 
JVSTIÇA (}O TRAIML.HO 

TR/8UNJtL RECJIONAL DO TRA.BAJ.HO - 241 REGIÃO 

ATA DEAllDftNCTA 

,~(\'i _2] dias do mW.; 11;,. fl!!l'li~tó dv IJ.llll J._:. J l)"n _ J l.:UJIHl~~i; ªa Junta d~ ( 'oncr 
lia\·ffo e Julgamento de Coxirn-Mâ, presentes o l.xmo Juiz P, csrdcnre. Dr H.Oll!\ll 
J)ORETO ROORIGUES e os Srs. Juízes Classistas, qut: ao tin.:il assinam. partt au 
diêncra relativa ao Prne. JCJ 126/97. entre partes I\UNISTÍ-:Rlt) í'lllU..t( 'O UO 
TRADALIIO e COMPANHIA AGRÍCOLA SONORA ESlJ.NCL-\ E RI() 
('Ol!Rt:NTE AGRÍCOLA S.A., Reclamante e Reclamados, respecuvarnente. 

As 13:30 horas, aberta a audiência, foram, de ordem do !\f~l Juiz Presiden 
te, apregoadas os partes: presentes: o representante do Ministcno Publico do Truha 
lho, Dr. Luiz Antonio Camargo; a preposta das reclamadas, S~ Maria hhda Fronc1s 
co, acompanhada de seu procurador. Dr. Fla.vto T Chjekerdenuan 

Presente ainda a Procuradora Geral da FUNAI, Dr' Ana Maria de Carvalho 
Moreira. 

Proposta a solução aos Exmos, Srs, Juízes Classistas, decidiu a Egrégia Jun- 
ta de Conciliação e Julgamento de Coxim,por unanimidade, com supedâneo no art 
11 da Le1 nº 7_347/85, determinar que as rés efetuem o imediato registro de todos u:s 
trabalhadores indígenas que lhes estejam prestando serviços atualmente, concedeu 
do-lhes. para tanto. prazo de 20 dias, bem como que se abstenham de admitir presta 
ção de serviços de indígenas sem o registro e anotação da CTPS nos prazos da lei. 

As rés deverão proceder o registro dos mencionados obreiros em atividade. 
segundo a disciplina do art. 41 consolidado, no prazo já referido, sob pena de splicu 
ção de multa diária de R$ l 0.000,00 para cada indígena não registrado, ate que se sa 
tisfaça a determinação. Para a anotação das CTPS's. que. em seguida, deverá ser pro 
videnciada peles rés> este Juízo solicitará empenho da DRT e da FUNAI no forneci 
mento de meios para emissão dos referidos documentos no local de trabalho. Viabili 
zada a emissão in loco das CTPS,s, as rés deverão efetuar as anotações pertinentes ao 
contrato de trabalho no prazo de 48 horas, sob cornmação de multa diana também de 
RS 10.000,00. por trabalhador, até que atendida a determinação. ·· 

As rés deverão se abster de extinguir os contratos vigentes. ou vê-lo~ exnn 
tos, sem proceder o anterior registro e satisfazer as demais obngaçôcs derivadas do 
contrato de emprego, sob pena de multa de R$ 30.000,00 relanv amente a cada traba 
lhador no tocante ao qual não venha a observar a determinação. 

T aif) providências se impõem em tece da. plausibihdade do direito mvocado 
pelo autor, pois são plenas as evidências da existencia de vínculo cmpregaricio arda 
cionar os rrahalhadores indígenas às rés. De outra parte, e manifesto o periculum in .:,.,-, 

-------------- 
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mora, na medida em que os obreiros indígenas que viessem a deixar de: laborar pà!a 
as rés até H decisão final da presente ação deixanam de ter por da assegurados direi 
tos, cuja plausibilidade é também manifesta em face de derivarem invanavelmcnre da 
vinculação empregatícia. 

Autorizam, ainda, a presente liminar a previsão contida no art. 1 9 da Lei n1' 

7.J . .f.7/85 combinado com os arts. 273 e 461, §§ 3º e 4c- do CPC. Máxirne considerado 
o pleito formulado pelo autor às fls. 1099/ 11 O l . 

Estão as partes cientes dessa decisão. 
O parrôno d8S rés apresenta seus protestos, pronunciando-se nos seguintes 

termos· •• A decisão tomada nos presentes autos fere frontalmente o'ii dispositivos [e 
r;!aís ncrtinentes a presente acão nrimenamente P~íl. íllt~rnçiin dn rnwm d~ 11~dir nlre 
ração do rito processual, bem como a extrapolação exrrapeuta <los pedidos de multa 
apresentados na inicial faculdade esta não concedida ao julgador. A decisão de deter 
minar o registro de. rodos os indígenas caractcnza sobre tudo como julgnmento ante. 
c·ip:ldn ílA lido bem r.flmo niin ~r.rin. ~dmiss,vf.1, J'l~IR~ prripriM disposiçôcs apresenta 
das pelo nobre Julgador proceder o registro parcial de um empregado ~e t: ,1uc pode 
[hu:-; reconhecer o indic, oomo tal Ser'r'l qtic o mesmo apresente também todos os docu 
mentos previstos em nossa legislação rrabaíhista e que não pode ser objeto de esque 
cimento por quem de direito. A fixáção da multa caso a empresa venha dispensar 
qualquer indio que não apresente todos os documentos necessários ao seu registro é 

contraditório por si mesma uma. vez que nenhuma empresa poderá· apenas apontar o 
primeiro nome QU pmç dQ nome dç um irn~Blbf.\Qor. PQr fimu. '"~º ~eja mBntiJí\ fi 
d.-x,i:)~ú l'(;\'.{Ut;t' ~t;jA ..i(;t~rn.ut1&iõ A t·~u~Ãô ,:foto, velores L,cm ~urnu lluc luJu~ l{UC t1 

FUNAI e o próprio Mmistério Publico dentro do mesmo prazo concedido a empr~a 
apresente os documentos necessános e que são devidos a todo trabalhador que alme 
ja um emprego. Por tais razões requer a reconsideração da decisão acima e no caso 
de ser mantida desde Já consigna seus protestos protestando pela apresentação do re 
curso em seu prazo ·1cgal ", 

Pela Junlã, fui mantida tt. JcL;~ilu. ressalvando-se a divergência do Exrno. Se. 
J urz Classista Representante dos Empregadores no tocante ao montante nxado para 
as multas diárias. ·. _ v· . 

Foi formulada questão de ordem pelo Ministério Publico para qu~ se escla- 
recesse a destinação a ser dada as multas, ficando assentado pela Junta que retenda 
multa na eventualidade de ser aplícads, será destinada ao FAT-Fundo de Am1 sro ao 
Trabalhador. 

· Isso assentado, passa-se à instrução. 
Pelo Ministério Publico-autor foi requerida realização de vistoria nos esta 

belecimentos das rés, em face das notícias de que houve alterações nas condições de , 
! 2 :;-5· \ 

. \ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- .. ·~~- 
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trabalho propicradas aos contratados desde a época da instauração do inquérito Civil 
Publico, Diante da Rt)Ulffler.ttcia das reclamudas, defere .. se " k"l"'~ú1nento, ficando, 
desde logo, designada a data. de 03 de setembro para realização de dihgência para 
in&pcç.io e; vi1duiiK. 

.,. 

Em razio disso, fica adiada sine die a presente audiência. 

Suspensa às 15:08 horas. 

ORIGINAL ASSiNADO 

RODNEI DOKE1'0 .KODlllGUES 
Juiz do 'frabalho 

Elmo Sanches Flumf nhan 
Juiz Clas. Repr. Empregadores 

1 

3 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO 1:1VtJt,1ILHO -· 2,JI" .,r mi'/,,JO 

l i 
I· ,' ,, 
·/i, 

Aos quatro dias do rnes de julho cio mm cnn: ·1.BH7. reuruu-: .. .e a En. 
:·-, Junta de Conciliação e Julgéunento de Dour~lf:lc:Hifll/J~:i, presentes o{i:1) E,mlo 
;;:,'.; Juíz(a) Presidente Dr(a) FliUU~1ic::1r.s·ii:::~,~~ 1IJ.&·a1s: e .. tmJ~llll .Jf~uu~,o ·~= os sr::i. ~Jutt1::!~i 
.:~::.:.-i5.sistas. que ao finaJ assmam. P~ff,:11 dtH:lit~fnc-ia rn,li:ii1.1va ao 1::,(oc «, :;!u ,JC,J 01) 

3 :'j f}/97 entre partes IIINISTERlt) P1liTJ:Hl! .• ,u~:;~:Ji ;~.J1~:~ ni:1,1t~l!:l,1~~,t}:J'1C) 1:;'.,:3Clíli!Tl,J nt<:l(:::i: > 
J~i:JRO INDUSTRIAI. PASSA TJ~'JUWP'i01 .m.1:illls ('il·t~.d~I i:~eclillitnw:~w[s) ViE:HpCCl:111\3rt'l1Ufl .• 
t (:'.' . : 1 ' • 

As 12.00 ns aberta a audiência. roram ,:xu ordern icl1:1 (a) ,\Mil .•. Juç:I'. 
' ' 

t.J"i Presidente apregoadas as panos· ' : .. 
Presente& o representante oo f1ihrn1p.ónc:;, Púbh(~o Dr . Lum /l,t~t-cH110 

c·:1rnargo, as recoas como na ata r:I'!~ fü:L•~.9(11.. 
Presentes ainda o PrQ(;t.m:J,i::~·ur Ge:ni~, ct,, FUN,~·d Drn1. ,\n.,, l\,ii1t1~11 d~ii 

( ::::ívalho Moreira; o representante ela :::iutidel·Eigrnda 1;:;!1!:r.;JIOm:ü do 1}al:;11:t1i1·1J1) É:):í-::! 
f.°_- .uneíro Pedroso; o INSS Lúcio FM1vtc1 Gnsta; da 01;il·::t!f;lt:l':iíl;.~1 P·~:!!:Ji"Ctnall i::lo Tra1bi:l·· 
:;·<; Dr. Francisco C.Piereti; representante do IN~~~S Ji::1crn1 Dr. Lu1a'. ~,01:11:;·l't,o 1\1'1 ~:·r 
(:. ::] de Araújo e finalmente o representante da i:~:-uM,~J em MS Osrnr.;:1r Vi,::{inle 
~:...; uza Coelho e José Oliveira 81\::1n<H~c1 Filho de 1NfSS: 

Pelas partes foi dito que requeriam a :i,.1,1:s.p1Jrn:;~J11:) 1;b curso do pro 
~>:~~)~º pelo prazo de seis meses a fü~n ele que po'Fs;::11~in concretiza r ecoruo enil'e 
.··.) •• - ·- • 1 • i 
t.. •CI~, ; 

Ficou ainda convencronado pelas pi}lrti![; com ,::1 i~íll.tE:ncl,:;,, cJ1:~ todo::; 
V~. presentes, interessados na solução do prOIJff(rim;;I poste a jL~h2:~mic:ni:o () .::i1!}· 
ÇJUiilte. · 

A FUNAi em ootaooraçac com a i:)E1l1;?!J:1i::ní11 ,fo:iic,iorv~I do Tr,:1ball"J 1Ji 
t,:3pec,a1mente a Subdeiegacia 0,1:i [iOUJl'.í?.ldús-1.,11:s i::.ci~,::i,e;;i~U"~lo Gi,arimmrmi, r.JE! 1u:11..:1;; 
<.i1 iaoros através de suas unidade votante nas ,0/1:t~lii!w:::r; W:1 n~{J!l:lo a ürn de provi- 
e .ncrar a ermssao de cocumentos dos m·11i{Jül'VJ:i, ,e! 11?1:::,piE•o:í:JltYlHl'llf:' C,1nc1rn1 c.1:' 
'i.uoaínc e Previdência S0C1at Prüv1dt~nc4ar~Y auuta f. FUI\JAI pir,oceWrn1;'!.lt!Js , .. 11::-· 
~. · .ssanos para errussão de oocurnentos p~1~·50:a1i::> em ,~:!::ipE~cfli:II c~irt1c!itw d.1~ fld!\ 
,_ .. i .iento 2 carteira de identidade oos 1r·1dí·g~:ms:s: it~ pera tinto l'tsr<:t ue.!:iló·::::; _11.:nt,u (!! 

.: .stiça Comum das Comarcas ern que ::11::t encomram as alc:lr::?1a5·,_ 

JT. 1411 
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PODER JUDICIÂRIO 
JUSTIÇA DOiT.RABAUiO , 
TRIBUNAL REGIONAL DO r.i~l~B.rll.lHO - :U'' lf'EGNA;o: 

~ ! : 
' ! .•. ' 

:: i 
! ' 

. ' 

_ _As acionada~ ~or sua vez, S1!~ ~:úl1'lPf'Ol11~:!l:1!!1Tl: p_r:1ssau- na f'l'l,:::(~1icj~1 <:le 
~-.:.ias necessidades a adm1t1r trabé~ll1i;idon2~~; rnr:1/0:,:11,n?.1::~ conn .os rnH:,mo;:·, r:l1re1!:o:L . .. . ,~ 1 
! : srannas e deveres ao traiban1w:1c11· em o~~ral, pi:1ftü,rH1o para tanto cor11::1i<ten1m-- 
L:. -se as condições concretas do iiru::H(J11!1rw1, o 9rn11r1 cJ,u .rn(:ulluiranmn~o 11:1 u IH[!í~i,L:1·· 
t:~~ ~teJar celebrar com estes contra'tú~.1. com 1pu-a-ro t~k='.;t1Hrrn.i11a.c1,o 1~1,~ é:1tü 4~> di;m:1 .. 
u iN~S e a DRT se compromeíem a i'.Jmr a rn3:(H.p:ti~.;i1ina ,,n,wrm~•;;;!m p~iir,::i íl con 
r..: .mzaçao da avença ~qui celebraclh~, ~'.l.11doo sob a co<>rdn1111ia-;;:1!lic• 1··w1. qu;11U,::l:i::\iH 4'.11:1 

íi::,i.;ai da tej o Minísténo.PóbJico dei Trr:rbafho dai~~·!º Fk1E~illo \ , 
A FUNAI tara trab~!~IJ·to <:ai::~ (~on:i3'G11::Jí~,11iza(;-ll1i:1 Junto- t1i11; •XJ11nnun1tlrniel1!:·1:~ 

1. ,'. :1genasf inciusJve a que se retere ~ Ue:{;1alioli~1dq di~1 taxa t::1íJ1111Lornti~rn:1 1} ao 1::.ff- 
, ..::·;ante mcíusive verificando o desuno dos velores aH?: myui pa:1f~os p11::1iI!i t! rn- 
; ·:sas. · 

Os representantes (jo :w'linüsléiio 1J!o Trn1fc:11:1H·11::i H cio INSS ::1::i:::atrm:rn :: 
c~)mpromisso de no período acima mencionacc ~:pviclrn"(::nu :todo,::; o~; ·,;,:qJ;.1,,m~ ni:1 
~:;:·~ntido de nao autuarem as acionauas na lriúp(fMm!. 1:I·!~ tl',!:1l:i~1J~·10 ele indf {J~:!n-:1 
::.-:::m registro, considerando-se a ausencía de c·vp::,. :i;;~1lVll n.~1qt1,i~;1~:::i casos ern 
r~ue o indJgena exi~~fà Fiscallzaçllc:-. a carteira cil!:i trabaJll·m. · · 

Homologa-se o acerco ceíebrauo ernre as partes ~~ ao mesmo 
t::mpo em que se registra O en1pen,1ú o11E: todop os j::lilH~,,:!1nt1:l:i HGI :::,tJ:!-ilt'dú CiH 
;_: cnar uma solução para o problema cJravH d.1J1 fnab.aârlc irn~ íG:,arm nn f!!id:a:{o ,;:f,e 
(\úS e concla'!lamos as autori~aclos f:Ul'\/~ividm~ ria q~.11:~HU~Kl :Pm,m qt.tril ~:l1J'ijjl[íU (~!~ 

:~:uas respectivas competências, E~Spit;!f.',U3íf.1TI1;!rtfJ;! O!;. ni~pri1;!~i,1:mt,1r1w-s: cio 1:ti,ti:Hoo 
nas Câmaras Legis.iaüva procurem urg,i:~nterrn~nfe C:!~atwr.ar, t,ai qu~~ ·1Nw1!i1c1 prnc 
~-;1enos amenizarem nosso estado t~() dificii próblr.~mu; · · . : 

Remeta-se cópia do ,nte:u~'lO teor oo wr1mm1·1rH~ t:•1:trmo ~~ú Muw:;Wno .::in 
Trabalho, Previdêncià Sociat, Cámara dos Oepuil;:~1d-t:1~~-, Eim1w:10 1:ücjen1i! r:.i Pril:?Lii·· 
d.~ncía da República para ciência · 

Cíentes os presentes. 
Neda·mai3. 
As 12.20 hs. 

. . ··-- ..... 

/. /<· 
.· /j/1 .:.-::. .( . 

·.~.---r'"·· ,., ... ,-- 1 
••••••• ,,.... f 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DI! NOVA ANDRADINA 

00 /o G/ 0 '}. 
~S 8 

"7"': 

VISTOS, ETC ..• 

AGRO INDlTSTRIAI. SA~TA HEI.ENA 
T .TOA, 4tualific~a, vem a este Juízo com os presentes embargos it 
execução contru~·o INSTll'..U'f'O NACIONAL Qf_SE<;_tJH.O .ftQCJAL 
.!~S. al~gando uc por ser o índio um silvicula, e assim incapaz, depende 
de autorizaçãc alguém por eles, a Fl TNAI, de sorte que os contratos 
firmados, o fora com os responsáveispelas · respectivas aldeias indígenas. 
que são indicad s e autorizados pela FUNAI e que os pagamentos foram 
etetuadoa direta ente àquele órgão. Assim, caso haja algum débito, é de 
rcspons1'ilidade da }~UNAl, que sequer permite o registro dos indios em 
carteira rofissio ai. . 

Note-se ainda que o contrato é de prestação de 
serviços,' não eJstindo vinculo empregatício e, se existisse, a previdência 
seria rural, jó qu~ o serviço é rurícula. Citando lição doutrinária. diz que 
não exis~ previsão legal de relacionar o f ndio à previdência social, por não 
estarem !inçJuid s no § 8ª e nem em outro elencado no art, 195, <la 
Constitu~ção Fe ral, Poder-sela, em última análise, entender que os ínios 
fossem '*1tônom sou trabalhadores avulsos. Por esse raciocínio. veritica-se 
que a Lcj nº 9.03 /95, deu nova redação ao art, 89 da Lei nº 8.212/91, para 
autorizaf a res · uição ou compensação de valores pagos ou recolhidos 
im.h.:viJafu,gu\1,, 4 U~r,r, Cl titulo do contribuição social A l"Aren lia emnresn 
i1uia•11t~ uob•o totnl ,for rrnumrrnr,í\r:'i OIHlíl'i nu rirmtilmiHl'i 110:i :fÇi~líHQ9i'i 
empregar,o~, e presários, trabalhadores avulsos e autônomos e. assim 
sendo, O! legisla or entendeu que as contribuições até então ap cadas eram 
inconsti~cil'mai fato jâ decidido pelo STF. De sorte que. n ) endo os 
contratos finna s diretamente com os índios e sim com a AJ. -é ela 
quem dre supo tar os encargos advindos de referidos co a: • Discorda, 

01 86 
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ainda, a ~mbarga~te o valor da execução, dizendo que há má-fé e excesso 
do cxccuç.o, casol o débito realmente existisse. 

Juntou diversos documentos. 

Os embargos foram recebidos (tl~.192 e verso). 

! j Instado a ofertar impugnação { tls.193 e 195 ). Iê-lo 
o embarg,do à tls 205/209. 

1 ! A lAa,A nwa ('lq rt,,l~ll nwnrn,;; ti rnrndo.°'\ ~it1) denominados con rato de trabaino, vmao tmnado pe a c:mprcguilorn, pelo 
cn,pregadp e pel seu responsável (por tratar-se de índio), truzendo ó 
colação li~ões ju · sprudenciais, de modo que não há que se questionar o 
respeito du condi ão de empregado, dos indígenas que prestaram trabalho 
braçal na ~mpres embargante. Também assim é, à luz do arr. .~ •• da CLl, 
porque v~rificou e uma relação de subordinação entre empregado e 
emprcgadpr, por ue a embargante assumiu para si o comando desse» 
empregados, col ·undo-09 sob sua dependência direta ao. determinar-lhes 
salários, qontratá os, dispensá-los. etc. Os representantes d, ,s i ndios nada 
mais fazi~m que pervísionar o repasse dos numerários aos trabalhadores. 
não se verifica do responsabilidades da Funai quanto a encargos 
previdenciários. E ·tandc.\ pois, excluída a preliminar de ilegitmudade. 

1 i b Quanto ao excesso de execução, não há 
demonstração de ssí veis erros, nem impugnação específica, terminando 
por pugn~r a imp ência dos embargos. 

! ~ Instados a especificarem provas ( tls 211 ). te-lo a 
embargante à f1 . 200/20 l e 213, reiterando-as ::\ íls. :129J,-227. e u 
embargada à tls, 20. 

r r li •• 
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ESTADO DE MATO G~0880 11>0 SUL 
PODER JUOt IÁRIO . 

COMARCA DE NOVA ANDR~INA 

usinas de açúcar e álcool ~ b) relarivumei te às comunidades indígenas deste 
Estado, luis contratos de trabalho são bustante con11111:-1, exceção feita ;1 

algumas tribos não ufotus à atividade grieolu "; e) no que se refere on~ 
demais Estados da l-ederação, somente I a cidade de Londrina-Pk é qu~ o~ 
índios trabalham sob o regime de con ratos de trabalho ventilados pelo 
Exequente ~ d) os valores pagos pelos serviços prestados não são pagos 
diretamente no trabalhador índio. mas IM.) chefe da equipe, denominado 
.• cabeçante", que, lhos repassa coníor ie a produção individual ; e) u 
necessidade ou obrigatoriedade de regist o em CTPS já foi e continua sendo 
objeto de discussão entre os interessado : representantes indígenas. Funai, 
DRT (Delegacia Regional de Trabalho) membros do Ministério Público do 
Trabalho, sem que até presente moment se tivesse chegado à expedição de 
t1111 Instrumento normativo n respeito. Finalizando a sua manifestação, 
afirma que : não ~xiste vínculo revl ·nc1ário de qualquer_ das partes : 
E~!m1j,.l!!..<!(!~-~rj_l!..Q!!.Jm~~ym~-Y~f.SI.Y.Ç _es.!~~--~!\L:?~S~J!~~Q~-'E-~~Ü!!.~.-~li! 
J~ci n.o 8.~!~/9), gy~ disPQC sohr~ a o uni2a .• ão d~--~~~1ridade ~!~fÜ!L~ 
inljlitui seu pluno de custeio (grifos nu~~ s), · 

A doutrina re crida pela Embargante ( in RT 
648/46) 110~ dá conta do atustamcnto dt. índio, pelo texto consirucional. do 
sistema previdenciário, 

Discutível, uin a, a meu sentir, n questão de 
vincular os indígenas n previdência ur una. dada a natureza dos serviços 
por eles prestados à Embargante. ! 

Por qualquer âr gulo que se encare a questão postá 
em Juízo, pois, chega-se à inufastável onclusão de que os recolhimentos 
exigidos não são devidos, razão pela q ul os Embargos opostos desatiain 
decreto do procedência. 1 

DO EXPOST julgo procedentes estes Embargos 
à Execução opostos por Agro lndustri l Santa l Ielenu contra o Instituto 
Nacional de Seguro Social - LNSS, p a o fim de desco stituir o título 
executivo e julgo extinrn a execução fiscal, declarnudo m bsistente a 
penhora. Pela sucumbência, arcará o I x.ct1ucn~.-'Emhurga l corà a verba 
honorária que Iixo, cm atenção uu disp sto pcl<~ § 4 .o l. 20 do CPC, 
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COMARCA OE NOVA ANDRADINA 

Designada audiência de conciliução e suneumento 
do processo (tls~228)J ela se realizou à Ils. 232, não se obtendo a 
cnnciliaçap, tendj sido deferido a expedição de ofício 11 Funai, requisitando 
informações acer a dais contratações dos indios, verificando-se u resposta à 
Jhi.236/23!9 (fac-s nulo)e fb. 241/243 (originais). 

1 
1 

1 

1 
! 

Memoriais pelo embargado à tls. 249-'25]. 

Memoriais pela embargante ~ íh. 254/256 

Vieram .• me conclusos. 

REI .. ATEl 

DECIDO. 

1 

i 
pode-se c~truit'~s~ que os índios. no caso cm leia. sequer firmaram os 
contratos pe tn~bo ho com a Executada. tendo tal sido foi.to pelo instituição 
que os tutela ( t-lJ AI), através de seus representantes, atastando-se, ussuu. 
o vínculd cmprfaticio, de forma u desobrigá-la dos recolhimentos 
previdencjários, nsiderada, ainda, a natureza dos serviços prestados, 
infhrmadf princi lmente .pela eventualidude. 

- ; Dispõe o art. 3.o da CLT: 

! 1 "Considera-se empregado lodo P""'""' Jisico que 
prestar serviços d~ natureza não eventual a empregador, sob a dependência 
deste e +' s lário. º 

Demais disso, a própria Funai rccoi rece, cm seu 
oílcio de t1 241/2 3. dentre outras coisas! que: a) tais contras . e trabalho 
estilo pre~stos no texto da Lei u.o 6.001. de 19.12.73 (urt. e parágrafos· 
l.o e 2.o) 'e ganh: rum impulso neste Estado a contar d im.., antação das 

1 

Os embargos são procedentes. 
Com efeito, dos documentos acostados à inicial 
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ESTADO DE MATO GROSSO 00 SUL 
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COMARCA OE NOVA ANDRADINA 

em R$ 25;.000,0f Ovi11te e cinco mil reais). Por força da disposição contida 
nu Súmu)• 620 d Cti.l. STF, recorro de ofício desta decisão, encaminhando 
se à Superior Jns eia. 

1 . P.R.l. 

Nova Andradina-Mx. 09 de junho de 1997. 

/ 

1 

1 
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6.Jl6tO DE~ JJn~ 
J\dmsado 

1ra:ric;ão OWMS 5E3-A 

CONSULTA DO SINDÁLCOOL 

Ref : proposta do Ministério Público do Trabalho, para firmar 
Termo de Compromisso com as usinas de açúcar e álcool, filiadas 
à entidade. 

Trata-se de indagação, sobre a conveniência e os termos que 
possam ser aceitos, diante de "minuta" preparada pelo Ministério 
Público do Trabalho, e atinente às "condições mínimas de trabalho 
na atividade de plantio, corte de cana-de-açúcar e tratos culturais" 
com os empregados da categoria, todos sob custódia das unidades 
sindicais filiadas à FETAGRI, com que temos, vigente, Convenção 
Coletiva de Trabalho válida para o ínterim 95/96 (1 ° de março a 31 
de março). 

1. Sobreleva que a matéria em pauta, sempre sob vistas da minuta 
apresentada, tem recebido, especialmente no último ano, especial 
assédio. Por razões já sobejamente analisadas, inclusive e 
destacadamente pela Diretoria da entidade que assistimos. O 
cotejo e a nomenclatura jungida, aqui e acolá, às "carvoarias" do 
Estado muito tem contribuído para essa campanha, alimentada 
pela imprensa. Certo é que ao Ministério Público, órgão tutelador 
do "interesse público", que envolve o dos assalariados, convém 
apazigüar o questionamento ; tanto assim que intimou, no curso de 
1.995, diversas empresas do setor, para levantamentos 
administrativos, que foram promovidos. Mercê da organização em 
curso, inocorreram, salvo isoladas exceções, atitudes jurídicas por 
parte desse órgão. Assim, cremos ser razoável adentrarmos a 
matéria dos "compromissos", mas sem comprometer a 

Campo Grande- MS 
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J\dvogado 

hnit;ao Q\B/M.5 5'ffi-A 
,..,..+0+<-o)o 

independência das usinas. Ou, em palavras mais claras, 
poderemos celebrar tais pactos, desde que a maioria das 
cláusulas façam referência a textos já eleitos na convenção 
coletiva, e outros previstos em lei, adotando todas as cautelas 
para admitirmos aspectos discutíveis, ou que venham gerar 
compromissos de difíceis realizações para as empresas 
celebrantes. 

2. Do texto exibido, e sob crivo, existem passagens que não 
merecem reparos. Estas,-na seqüência, serão aludidas como "nada 
a retificar". As outras, serão mencionadas como "melhor será" . As 
cláusulas consideradas prejudiciais ou inaceitáveis, receberão um 
"excluir". E, caso tenhamos mais sugestões, referendaremos como 
"incluir". 

3. Assim , passemos à escrita. No título, ao invés de "condições 
mínimas" melhor será "condições razoáveis de trabalho". 

* I - Objeto : nada a retificar ; 
~ . - .;:7 - * II --015rigações de fazer. II.1, nada a ~tificar ; II.Z-; melhor 

será, " ... em moeda corrente ou cheque ou por depósito em conta, 
mediante ... " ; II. 3-,-nada a retificar ; II.4 , melhor será proceder 
análise técnica de cada letra, diante das condições atuais das 
empresas; II.5, nada a retificar; II.6, nada a retificar. 

* . III - Obrigações de não fazer. III.1 \v-éxctuir ; III.2;,-nada a 
retificar; III.~Íhor será " ... não empregarão menores de 16 
anos ... ", e não menores de 18 anos ; III.4, excluir, ou melhor 
será "Os empregados ·do signatário poderão cumprir jornada 
superior à normal dentro dos estritos limites da CCT em vigor, ou 

Campo Ciranie- MS 
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que venha a vigorarf respeitados, outrossim , os ditames legais.". 
III.5 , nada a retificar ; III.6, nada a retificar ; III.7, nada a 
retificar. 

* . rv:~éumprimento e multa. Excluir do título " ... e multa por 
inadimplemento", permanecendo apenas "Cumprimento das 
obrigações pelo signatário." IV. l, nada a retificar ; IV.3 , melhor 
será " ... para regularizar a situação no prazo de 15 (quinze) dias. 
Se não regularizada, após o decurso do prazo, que se iniciará a 
partir da aposição do "ciente" do signatário na notificação, o MPT 
promoverá reclamação pedindo judicialmente o cumprimento do 
compromisso."; IV.4, excluir; IV.5, excluir. 

* . Vigência. Melhor será: "O presente compromisso é firmado 
para viger até 31 de janeiro de 1. 997, ficando assegurado, ao 
promitente, o direito de revisão das cláusulas e das condições, 
findo o referido prazo, de comum acordo com o MPT." Incluir, no 
final desse ítem, antes do encerramento "Estando assim ... ", o 
seguinte : "Embora este seja um compromisso unilateral, foi o 
mesmo elaborado e aceito pelo Dr. representante do Ministério 
Público do Trabalho, que se firma no final. Assim, certo é que o 
MPT, pela sua representante, posiciona-se para não questionar 
judicialmente as cláusulas deste instrumento, uma vez que estejam 
sendo cumpridas. 11 
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CJrlCIO/DRT/M.,/S~NR 268/96 

DO I SSRVIÇO ~ RELAÇÕES 00 TRABALHO 
Ao : LUIZ GUILHERME CHADA 
A.,ualo t Hua Redonda. 

la , 05.08.96 

Prezado Sanhor, 

.~ 

r 
1 r 
l 
1 

1 
t 

t , 
i . 
t ~ • 
r . ! 
' ~ 
1 . Com o presente convidamos V. SI., para par 

ticipar de Mesa ,Redonda que realh.u:._se-á, no dia 16.oe.96 às 09s00 
h~ras nesta DRTIHS, sito à Rua 13 de Maio, 3.214 - een;tro. 

. . , Outrossim, informamos que &; referida reuni 
ão ê para dar oçntinuidade as discus~ões .. · da Proposta de Lei do Eet! 
t.uto das Sociodadea . Ind!senu. · 

Aproveitamo:i a oportunidade para apresentar 
a V. SI., nossos i,rotestos de elevad~ estima e consi.dez-ação. 

' , . 

1 
! 
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~JJ H~-c1 u ê"".uV,, Comiarlo Pennanente de Investipçlo e Fiscalização 
das Condiç8es de TnbaJho em Mato Grosso do Sul 

.. 
OF. N° OlS/96 • CPIFCTMS 

Campo Grande, 03 de agosto de 1996 

Prezada Dr. Edi Monteiro de IJma. 

Venho por meio deste oficio. em nome da Comissão Pennanente e do Grupo de Estudo, 
que inclui além desta. a DRT. FUNAL SECJT. SINE e Sindicato dos Usineiros. fazer uma 
solicitação. 

Desde o ano passado, este grupo vem se rewlindo para tratar dn questão do tl'1lbalho 
indígena nas destilarias no Estado. Com a participação do MPT e INSS, houve um avanço 
significativo quanto ao Contrato Coletivo, tendo sido mc:lhorado e reconhecido.1; bcneficio1 1,ociail 
como o CAT. 

A pnnapio, O l\'ll' 1' ~uu~u,Jvu I.IU J,u IAIU t4ft11Jf, JUQ que oc Contntoí rnlmvm 
continuass~m. enquanto este Grupo de Estudo preparavo uma proposto para ser enviada ao 
Congresso, sugerindo a inclusão de um capu1Jo sobre trahoiho indJgena. na Regulamentação dos 
Povos Indígenas que ora tromita. Agora que esta proposta está concluída e prestes a ser enviada ao 
Congresso. inesperadamente o MPT entrou com Ação Civil Pública contra cada destilaria, 
estabelecendo prazos sobre o retomo dos indígenas às aldeias e determinando pesadissbnas multas 
sobre cada illd1gcna1trabalhando nu dcsâluiu 1cm ser registrado, detonando o Contrato Coletivo. 

A ~ilua«rilu ( gravissima. dado o fato que em alguns deffllarin,; o contio1m1te indlgeoa é 
grande, ex. na Debrasa são 1300 índios, na Santa Helena são 900 e isso traz consequências sociais 
smas b aldeias e invi1biliza a continuidade de funcionamento de várias destilarias. 

1 

Solícitamos uma iotcrfgência política para que haja mna prorrogação do prazo dado pelo 
MPT e do TRT, objetivando ganhar tempo, enquanto a Comissão Permaneme e o Grupo ele: 
Estudo encaminham sua propo&ta ao Congresso de inclusão de um capf tulo sobre o trabalho 
indígena na Regulamentação .dos Povos Jndlgena. 

Certos de podennos contar com sua colaboraçllo, na oportunidade nossos protesto1 de 
estima e consideraçlo. 

Atcncic,samcnt:/ 
i~i) '~_j}-'-/) 
Pe. AlfetJ>nu1del 1 
Presidente da Comissão Pcnnancntc 

1 
ll..MA SRª. 
EDI MONTEIRO DE UMA 
MD. Superintendente do Trabalho e Emprcco 
Campo Grande I MS 



SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FABRICAÇÃO DO AÇÚCAR 
E DO ÁLCOOL DO ESTADO DE MATO.GROSSO DO SUL 

campo Grande, 12 de fevereiro de 1996. 

NmaSrta. 
Dra. Lldla Mendes Gonçalves 
M.D. Procuradora do Trabalho - 24ª Regtao 
Campo Grande - MS 

Excelintfssima Procuradora: 

O Sindicato da Indústria da Fabricação do Açúcar e do Álcool do Estado de 
Mato Grosso do Sul vem, através desta encaminhar a V. Excia, o texto 
alterado, conforme nossa ótica, do Têrmo de Compromisso para 
Implementação de Condições . Razoáveis de Trabalho na Atividade de Plantio, 
Corte de Cana-de-Açúcar e Tratos Culturais nas indústrias sucroalcooleiras 
deste Estado. 

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos elevados votos 
de estima e consideração. 
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TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES 
RAZOÁVEIS DE TRABALHO NA ATIVIDADE DE PLANTIOJ CORTE DE 
CANA-DE-AÇÚCAR E TRATOS CULTURAIS 

firma, perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
art. 5°, § 6°, da Lei 7.347/85, como compromissado 

______________ , brasileiro, empresário, portador do RG. 
nº , residente e domiciliado 
em representante legal da 
---------------------' inscrita no CGC/MF 
nº , estabelecida na 

/MS, nos têrmos e forma seguintes: ~------------------------------------------- 

Compromisso que 
TRABALHO, com base no 

1-0BJETO 

O objeto deste instrumento é a fixação de obrigações de fazer e 
obrigações de não fazer, face à ordem jurídica trabalhista, na atividade de plantio, 
corte de cana-de-açúcar e tratos culturais, nas fazendas próprias e arrendadas, 
localizadas no Município de /MS. 

li - OBRIGAÇÕES DE FAZER 

li. 1 - O signatário se obriga a registrar, como empregados, os obreiros 
envolvidos no plantio, corte de cana-de-açúcar e tratos culturais, nas fazendas 
próprias e arrendadas. bem como em qualquer outra propriedade em que venha a 
explorar tal tipo de atividade, seja a título de arrendamento ou qualquer outro. 
Assim, serão registrados os obreiros que vierem a ser contratados no futuro. 

11.2 - O pagamento de salários deverá ser feito em moeda corrente, 
cheque ou por depósito em conta corrente, mediante recibo dos trabalhadores, 
discriminando-se as parcelas salariais e descontos, observando-se os limites 
legais dos descontos para parcelas "in natura"; 

11.3 - O signatário fornecerá e manterá em condições de uso os EPl's ( 
Equipamentos de Proteção Individual ) adequados ao risco da atividade, bem 
como cumprirá a legislação pertinente à segurança e medicina do Trabalho, sendo 
certa a sua obrigação de fiscalizar e obrigar dos trabalhadores o uso dos EPl's. 

11.4 - As moradias utilizadas pelos trabalhadore deverão ter condições 
mínimas de conforto, higiene e segurança, na hipótese de trabalhadores que 
residirem na empresa. 



11.5 - O signatário manterá uma caixa de primeiros socorros sob supervisão 
de pessoa capacitada; 

11.6 - O signatário realizará e exigirá que os trabalhadores contratados 
façam exames médicos pré-admissionais, segundo NR.-7; 

11.7 - O signatário cumprirá, na íntegra, o Programa de Riscos Ambientais, 
previsto na NR-9. 

Ili - OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER 

O signatário, a partir da data da assinatura deste, assume as seguintes 
obrigações: 

111.1 - O signatário não manterá, nem permitirá que terceiros que lhe 
prestem serviços, mantenham trabalhadores sem registro e sem o cumprimento 
das demais obrigações previdenciárias e trabalhistas; 

111.2 - O signatário e os terceiros que lhe prestem serviços não empregarão 
menores de 16 ( dezesseis ) anos e/ou permitirão que outros sub~empreiteiros 
seus o façam; 

111.3 - Os empregados do signatário poderão cumprir jornada superior à 
normal dentro dos estritos limites da CLT em vigor, ou que venha a vigorar ou 
ainda por força de Convenção Coletiva de Trabalho, respeitados, outrossim, os 
ditames legais. 

ltl.4 - O signatário não fornecerá, seja a título gratuito ou oneroso, e nem 
permitirá que seus prestadores de serviço forneçam, bebidas álcoolicas aos 
obreiros, durante o expediente ou intervalos para refeições; 

lll.5 - O signatário não transportará trabalhadores em carrocerias abertas 
ou em veículos inadequados ao transporte de pessoas, nem permitirá que seus 
prestadores de serviços o façam relativamente aos seus respectivos 
empregados; 

tll.6 - Vedado o aliciamento (art, 207, CP ), não será efetuado pelos 
signatários, nem estes permitirão que prestadores de serviços seus efetuem, a 
contratação de trabalhadores fora da localidade da prestação de serviços, sem 
que antes seja feita a comunicação e obtida a autorização do Delegado Regional 
do Trabalho e da autoridade policial federal da origem dos obreiros. Em tal caso, 
não será utilizado veiculo com carroceria aberta ou inadequada ao transporte de 
pessoas. 



IV - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO SIGNATÁRIO 

IV.1 - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, diretamente e/ou 
através da Delegacia Regional do Trabalho, em Mato Grosso do Sul, 
acompanhará o fiel cumprimento das obrigações decorrentes deste 
instrumento. 

IV.2 - No caso de descumprimento de qualquer obrigação, de fazer ou não 
fazer, após decorrido o prazo concedido. em se constatando a irregularidade, 
será o signatário notificado pelo MPT para regularizar a situação no prazo de 15 
(quinze} dias. Se não regularizada, após o decurso do prazo, que lniciaré a partir 
sa aposição do "ciente" do signatário na notificação, o MPT promoverá 
reclamação pedindo judicialmente o cumprimento do compromisso. 

V-VIGÊNCIA 

O presente compromisso é firmado para viger até 31 de janeiro de 
1997, ficando assegurado, ao promitente, o direito de revisão das cláusulas e das 
condições, findo referido prazo. de comum acordo com o MPT. 

Embora este seja um compromisso unilateral, foi o mesmo elaborado e 
aceito pelo Dr. representante do Ministério Públlco do Trabalho, que se firma 
no final. Assim, certo é que o MPT, peta sua representante, posícíona-se para 
não questionar judicialmente as cláusulas deste instrumento, uma vez que 
estejam sendo cumpridas. 

Estando assim compromissado, firma o presente instrumento, na presença 
do membro do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. abaixo identificado, 
para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. 

Campo Grande, de de 1.996. 

LÍDIA MENDES GONÇALVES 
Procuradora do Trabalho Testemunhas: 



~INtST(~IO DO ,NTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

Superi n tendenc ia Executiva Regiona 1 • 2a. Regi cio 
AOMINISTRAÇAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE 

CON(AATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS N4? OJ';'/c3l/9l+ 

...•. 
Pelo presente ln$trumento de Contrato de Locação de Serviço•. 

por tempo determinado, que entrel,sl celebram li E111presa Rio Corrente Agrico- 

le S/A - rilial• situada no Municipio de Sonora-MS, à Rodovie Br 163 

km 765 - C(P: 79.415.000, CGC 14.972.)50/0002~05, Inscr.Est.285662384 
neuc •to represenfado(ii) ·pel~ Sr. ·v·i~·enta Nogusir~ ·do Nu;;im°';nto, casado • 

Bras. Nesc. 23.05.59. RC na 11.711.738 SSP/SP fone 254.11.75 Sonora. 
doravante denornl nado(a) LOCATARIA, e o Índ lo '!l'lorencio Li;c., ·'? - ·: ·d.~, ="B',i.d~n te 
Aldeia. ir.iti_~,t:::~·1 , como representanta dos indígenas relacionados em lauda 

anexa e principal responsãvel pelos serviços por eles preH<!t:!os, e assistidos pela funda 

ção Nacion•l do lndio - FUNAI na pe~.soa do Sr. :~~e:-to Pedro 
Chefe deste Posto lnd i gena 'l'aunay 
justas e aeertadas ah cláusulas abaixo: 

doravante denominados LOLADORES, ficam 

CLAUSULA PRIMEIRA -- - 
doree tureis 
outrot 

Os locadores trabalharão para a locatâria nas funções de T.ra-balha 
obrlgando-se a fazerem os servi ÇO!:o de Cor te, Plantio, Cerpe a 

1 
bem como o que vierem a ser objeto do aviso ou ordem na cultura de eana 

d• açucar, dentro da atividade para a qual for.m contratados. 
CLAUSULA SEGUNDA 
A vlgencla deste Contrato será pelo prazo de C'{(' ( 3i:: -n enba ) 

dias, a contar da data da assinatura do mesmo. 

~ÃUSULA TERCEIRA 
A locatária se obriga a pagar aos locadorest pontualmente. as retribuiv 

~ões pelos se rv l ços prestados até o 5g quinta dia úti I subsequente ao per iodo venc l eo , 
à base de (mpral.ta/tai-efa e/ basa sal .• mi•l1110 livre de allmenução que !terá serv l da 

três vezes ao dia. 
PARÃGAAFO ONICO. O não peg~mento d•s retribulçoes pelos serviços prest! 

dos pela locatária aos locadores, até a data apra~ada, ~brigará a locatária ao pagamento ôe 

multa de 10% (de~ por cento) sobre o valor ou valores d~vidos. acrescidos de 1% (hum por 

cento) por dia de atraso. 
CLAUSULA QUARTA 
O horârfo da preiotação de serviços dos lndi çenas serâ de 08 horas 1 

por dle, com intervalo mínimo de duas horas ,Para as refeições. Nos casos de empreita, nao 
deverá ultrapasHr, em hipõtue alguma. du·'lf4 (quarenta e quatro) horas semanais. 

CLAUSULA QUINTA 
A locatária se obriga a não fornecer, a nào ,ervir e nem permitir ~ue 

se forneça, ou se slrvilm bebld~s a l çoo l ica~ dui l"dlgenas, obrigando"&e a fornecer se. .. te 

y.:ntnn alimentícios e demais utilidades. uu,1 quando sol l c i t adas pe los indig~n~s. o:! ec 
preço de custo. 

/00 
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NlNISYCRIO U~ INTE~IOR 
fUNUAÇAO NACIUNAL 00 INUIO 

S~perintendêocla E~eeutlva Reyional ~ ·2a, Reyiâo 

AüMINISTRAÇÃU R~GIONAL OE CAMPO ~IV\NO( FI. 02 

CLAUSULA SEXTA 

A locat~rie se obriga·a ~anL~r e~crita a conta corrence de cada indio. 
bem ,orno a efetuar ns pagamentos devidos •.• qu,r adlantJmentos, qu(:r saldos de contas ou .-. .. .. 
qualquer outros ~c•rtos, na Sede do Posto lndlgena de onde se originaram as locadores, e 

diante ~o çhefe do ~osto, que forneeerã e competente recibo dos pagamentos efetuados. 

PARAGRAFO Ul!!..Ç_Q_. Sao nulos_ de pleno direito, e para tod~$ os efeitos 
leg,ig, qvaísquer recibos ou documento$ aswinados pelos Indígenas, ~e~~ anuência escrita 
do Chefe do Po, to ou de quem de d i rei to·, na q1.1a I i d,3de de ru cor dos me,mcs. 

CLAUSULA S(TIMA 

~A locat8ria se compromete a fornec~r, gratuitamente a todos os indige 
n~~, o transporte do Posto lndigena ao local dos serviços e vice~versa. 

CLÃUSULA OITAVA 

A Jocatária obriga-se a fornecer aos lotadores alojamentos condignos 
e em condições normai~ de habltaçào, uso e higiene, dorónte o periodo de vigéneia do pre 
sente contrato. 

CLAUSULA NONA 

A locatária darà tode assistência ã saude dos indígenas, durante a 

vigência do contrato e, is fam(lias dos mesmos, no caso de acidentes no trabalho, durant~ 
' o tran~porte para o local dos serviços, ou alndt, por doença adquirida no período contra~ 

tado. Obriga-se ainda l loc1târia a dar a alimentação e a pagar 40% (quarenta por cento) 
da$ remunerações a que teria direito o locador, se em condi~Ões normti$ de trabalho. 

CL.ÃUSUl.A DtCIHA 
A FUNAI resarva-se o dlr~lto. que desde logo a locatária reconhece,de 

exer~er permanente f,sca\i2açio da$ condições de trabalho dos indígenas e do cumprimento 

da~ ~l•u5ul65 e condições aqui aventadas, sob p8na das s,n~ões legais. 

~~~.OtCIMA PRIMEIRA 

Findo o prazo deste contrato, a locatârla poderá dispensar os locado 

res, sem estar obrigado ao pagamento de quaisquer lndení%açio, nem a lhes dar aviso prévio; 

entretanto, caso seja dado, serã apenas para governo dos locadores, não implicando em pag!_ 

mento de indenizações. 

CLAUSULA DECIHA SEGUNDA 
se dura~te a vigêneia deste Contrato, qualquer do$ indigénas der justo 

MOtlvo par~ ,u~ dl1pen,~. a locatârla poderá despedi-lo 1am que ,lhe seja pago qu~lquer valor 

• título de indanlzação, ou mesmo sem que lhe seja dado aviso prêvlo,.neste easo. porém. t! 
ri direito• reçeber o, saldos das remunerações e demais verb,as que atê a data da justa 

c•usa, ten~;, de ilguma forma, adquirido dl·reito, bem eomo pa,sa9em gratuita para retorno 
ã sua aldeia de origem. •· 

CLAUSULA oECIMA TERCEI~ 
A locatâria se obriga a transportar, no sentido de ida e volt~ do 

loc~1 dos $ervi~o, i aldeia de origem, todos os Indígenas que manifestarem o de~ejo e o 

10/ 
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FUNDAÇAO NACIONAL DO IN~IU 

Sup~rintendêoeia Executiva Reyional - 2a. Regiic 

AOM I N I STAAÇAO REii I ONAL IJE CAMPO ~IWH>E. 
FI, 03 

nteresse de p~rtlcip~rem do5 festejos comemorativos do Oia do lndio, 19 de abril, mesmo 

que o presente contrato esteja em plena.vigência. 
~ 

CLAUSULA O(CIHA QUA~TA 
A loc1tiria pag~ri a cada um dos locadores.~ título de adiantamento, 

mediante recibo, a importância de Cri 70.000~00 ( Set~nt.~J. ntl e rn z , ~e:!5.::: ) ,:-.11 
31,Jl 1mv destin'ada ao sustento de cada uma -de suas respectivas 

fami I ias, durante o periodo em que os mesmos estiverem ausentes do Posto lndigena. 

•• 

CLAUSULA O(CIHA QUINTA 
Se a locatária rescindir, sem justo motivo, o presente contrato, antes 

do prazo nele avenç~do, estarã ela obrigada a pagar aos locadores,· por metade, a remunera 

yão a q~e ;crlãm direito atê o tim,do prazo contratual. 

CLAUSULA OtCIMA SEXTA 

São consideradas faltas graves para todos os efeitos legais, ensejando, 

ln~lusive o cir~ito a rescisao auto~ática cio presente contrato, por parte dos locadore~ 

ou pela FUNAl, se a locatária por sí ou por seus prepostos: 

~) deixar de pagar quaisquer valores aqui estipulado5, bern como quaisquer remunerações de~ 

vidas aos indigenas em razão deste con t r a to , nos vencimentos, .pr azos , éi,oca'>, formas e 

condições pactuad~1 n~, diversas cláusulas aq~i contidas; 
b) delKer de cumprir as obrigaçÕei assumidas nas Clâusulas Prímeira, Quarta, Oitava, Nc. a 

e Dêclrna Terceira do presente ~ontrato~ 

e> desrespeitar os usos, costumes e tradiyÕes dos indigenas, conforme prescreve~ o Artigo 
6~ e seu Parãgrafo Onico da Lei 6.Qnl de 19.12.73 • . 
d) a Inclusão no presente contrato de estudantes de qualquer nivel, durante o período leti- 

vo, bem como de indígenas menores de catorze anos de idade. 

CLAUSULA OtCJHA §!TIMA 
Findo eada periodo de trinta dias de vigência deste contrato, a loca 

tária se obriga a reajustar as remunerações dos lccadore$. pelo rndlee oficial da lnfla~ao 

do respectivo mes, ou de outro parâmetro que vier a reg~lar esta matéria. 

CLAUSULA D~CIHA OITA'{_~ 
Elegem as partes, pa~a dirimir quaisquer dúvidas, ·prob\emas ou pendên 

cias pertinentes ao presente contrato, o Foro da cldede de Campo Grande, Capital do Estado 

de Mato Grosso do Sul, onde estâ Instalada; Sede da Admlnistreção da FUNAI, à qual os lo 

cadores são subordlnados, renunciando-se expressamente, com a assinatura aposta no pre~er· 

aes demil$, por ma l s pr ef'e r enc l a i s que se apresentem. 

Continuà ... tOcZ 

' 



. ,~·n:,.~ "'..; . ".... . 
.. ;, •. ::.-·'-.·.·' ~. .. NINIST(RIO UO INTERIOR 

FUNDAÇAO NACIONAL 00 lNülU 

Suµ~rintendincla Executiva Re~ional • 2a. R~yiiu 

AUM l N I STI\AÇAIJ fl.Eti I ONAl. lJE. CAIVO ~i\All UE. Fl. O!i 

.. 

E por e$t~rem assim Justos e contratados, assinam o pre~ente instrumento. 

em três vi oilS de i gu.e I teor e forma• diante das duas t es t emunhas abaixo nomeadas e a s s i - 
nadas. . .. 

Posto Indígena 

•. 
,-,e> ~CIO. . tt,:f ./'~ . • • 6 - .Jp(~ T~~ 

·r.1-, rcmci6'°í!~9:I· •. r. eb '?Ç an ~e 
. 

............ '........ (--···) .' · 1 . ·-~~-:e~·····- .• • '~: .. .<. 1 , •••••••• ' 

2. • • , • • t 1 • • • • • " • • • • , 'I' ~ • 1 • • • • • • • • • • t • ' 

Obser11acões e. Cláusul.:is Suplemer.l.ares ~ 
Este contrato de presta~áQ de SP.rvlcos nã~ ampar.a tra~ lhadores nao 

indigonas que por v~ntura wmhrun a $.~rem Lnc l uido~ nr\ rf' l r1ciio nc.imi 
nal pela Empresa ou c~hf'çant.~ da t.urm;a. '! obrigatõrio o use de- equipamento de segll:r~nca ::crnecido p~ün F.:m 
presa. 

A remuneraç~o clo cabec~nte de turma s~ri a base de 12i sobre a pro 
dução total do grupo em seu comando. 
OiáTia dE'. ~-o~inheirn e a j11rlal\t(~ de l"'cn: Lnha ~~, 2E '.J.:,v 
Diária do zelador 2, 3c .JR~J por dia ttabaJ n ado , 
Atestado e chuv&: diiria de acõrdo com o ~alãrio minimo. 
Falta :-:em justificativa~ desconto rP-t erente-a.'llã. -di âr iã :-cio:• sa lá.r í o ~--- 

por di a , 

mlnimo. 



IINDICATO DA INDWSTRli\ Di\ Fi\BRI:Ci\QJlO DO ALCOOL 
1 

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Campo Grande, 22 de abril de 199,. 

Circular/025-9{. 

Prezado Senhor: 

Encaminhamos para conhecimento de V1.Sa., copia da entrevista rea 
lizada pela nossa Assessoria de Imprensa com o Sr. Orlando Costa 
Marques, titular ,da Delegacia Regibnal do Trabalho - MS e, tam 
bém, copia do informativo semanal l3/9t. ATOS NORMATIVOS - M.Tb. 
relativo a Inst~uQão Normativa Intersecretarial de 2,./3/9,. que 
versa sobre o Trabalho de Fiscaliz~Qão do Trabalho na Area Rural, 
especialmente quanto aos Procedimentos para o Recrutamento de 
Mao-de-obra em outras localidade~ e seu deslocamento, entre ou- 
tros assuntos de interesse. : 

Sendo o que tinhamos para o momento. 

Atenciosamente; 

• . 
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TÓPICOS 

- a »:Jtatuto do índio dá os mesmos diil toSJ traba.1h:lis!tas do branco 
ao tte.balha.do:r indígena.;: f 

1 

- Boa pa,:te da. Funa;:J.i e de seus:ditigen~e&. oonoo~dam com a necessidade 
do :regts:t:ro em ca.rtei:a do t:ualbo :L.n~· :l.gen&; 1 

- A pattit de teclamaoões· de ttabalhe.d ·, :res: bzanoos: quanto às vantageJ1S: 
dos Índios nas: des:tila:iaa: teve in:Ício··,o t:abalho da Comissi.o Pftmanente 
de '!isoal1zação nas, Destilarias e ca~voa:ias •. !'oi oons:tatado que 0111 
conttato~ entre as de8'tilaiias: e a ~i etam itiegulates. A 11'1.Ulai 
encaminha es:tes oontxatos p/ a DRT que·:'\l"etificou a ilegalidade 
jurÍdi'ca t:ralta. de ca.ttei:ra assinada; :µtexistenoia das vantagens( 
tzabalh:lilta.s,~ eto))r : ., 
- A Debiasa fo:i autuada ein setemb:ro/9Bi! pot ques'ties· de seguan9a, 
ina.exiatência de tegist:o trabalhista· ~os empregados e ttabalho de 
menoiea (inclusive abaixo dos r4 ano~); 
- A pa~ti~ disso tudo os em.ptesátios P.~oou~a:am a DBT para busca~ 
uma solução. Fo:b crie.da ua aub-cnmisS:io pa:a estuda~ a quea:tio; 
- Não existe um.a:. obt-iga.to~iedade pot p~t'te da Funai pa~a que os 
Índios :teto~nem as aldeiaa1 de 45 a.. 45 ;~ias ou de 60 a 60 dum;: 
- Com a cattei:a assinada, nada 1.ml)edJl que o ind~o~tenha um oont:rato 
especifico que noimatize o ~eu tr!ba~ e.deq\1.fl%1te as suas· necessil. 
d.ades• ihclusi ve e. ida p.etiodic& a eu.ai alde:lia; 
- cr Delegado l'egional da Funa:tJ. em Aimalll~ Joeé '.Antonio 1lores: que 
ooloc&ft. resistência ao i,rocesso de r~gl.stro· dos· tl'aba-J.h8idozes: 
ind:Ígenast f'oi substi twido ieoentemen~e-. O' a:tus.l,.. :Dz •. :Beeins,, 
está de aooi:do ooJ:l o Pt>ocesso; ·: 

~ - Segwi.do os p:rÓptios empresá.i:ioB', o Jendimento do ttabalho dos 
r índios chega e. sei 1~ supetior ~o do~· bta~ooa »elo ptói,rio 
j/ aos-t"wne de 11.'da~ com o se:frlçc, (semeJJ1Ante), nas· ail.deiaS. É 
'} illteusse dos ellll)tes1bios aanter o ~o e1111>te&'l,do nas· destilada,.; 

- Na. i eunilo do dia 18/02 :f'ioou def'i .· ·· o que i:te faria. uma caJl1P8Zlh.a 
de esols.tecimento ao trabalhado:r indüena S·Obte as vantagens- e a neessi 
d:.ctii, d.a. ce.,teiUL e,as1naa.a .• .mas a DRT :~ntende que o :regj.s1ito deve 
sei feito independen~e de asclateoimahto ao :índio. t uma norma. que 
deve se:c CUDll>:t:ida-; :: 
- ~oda a ~esis~ência que encontiamos~I na veidade• eãe dos· oabeçante• 
que peidem euas comissões- com o ~egie~ro doe· emP~ega.dos; I 
- Está definido: o !ndio deve te: oai~eit& aseina4ar, 
,: A medida: começa a ~et cUJDP:ridai.a ~iti:r do dia lR. de maio e~ 
aestil&tiae teião a~e o final da saf~a pata concluiz o procesS'O. 
só não es"ttit defin:ildo com que p:opo:t'O~ i!to deveu! ser ~prido 
( 51' ou 1°" ou 20% dos ttabe.lhado~es '° mes,. pot uempLo )); 
- A pa~tit do a.ia l! de maio começam iltambém as !t'is:calizaoões nas: 
deB ti].a.~:la-a; -! 

!o.5 
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:i 
- O Sindicat! da Indústria do flcoo1 enviou ofioio à Ftina~ acatando 
a detetmina9ao· do :r:egist:o em. c~teita; 
- MS setá o pt:l.m.eito es:tado a: te~ :Índiosi: o/ caiteira assinada., 
- O'Mirúistétio do Tiaba:lho solicitou da ~T/MS o histÓtico deate 
ttabalho· pa~& que ele se~a um supo~te de:'Wlla no:matiza;ão para 
cum»timento em todo o Pa!st; :· 
- MS tem ce:rca de 9 mil :índios i,,as, destil~iaa; 
- Em 'função des~a exigênci~ os :índios provavellnente não vão que~e~ 
traba~, diante dos deS"õ~ntos que ee,~~ feitos e~ folha; 

, ' 
- 1emo ta.mbea a questão cul tu.tal que pod;~ d.i:f'icul tat os :egis-t:ros 
de indígenas; !/ / 
- Pode have~ um choque in:Jl.cia:t com mui to~ i.nd.ioe deixando de J? 
trabalha:,, mas isso deve se acom.od.a: oo~ o tempo. Os empiesátios 
te:ão dificuldades de contta"tal' ·mão-de-ob,a fota do Estado pot 
vá:ias questões: buscat no Nordeste nao :;é mais como 10 anos atrás;: 
eles devem a·ten.ta: pe.ta o cumpi-i.Jnento d,1 todà a buzoc:ra"Cia legal 
de recrutamento de mio-de-ob:a tecente.mente expedida pelo Gove~no 
Pedetal (NOBIIAS PABA O TRABALHO NA ZONA iRUBA'l!í. - em. anexo); 

'I 

- Na verdade, como a mlo-de-obrá dispon~ell.é a intltgena, .~la tende 
a 8'e valo:rissa~ ainda maia, o qu~ fatia dom q_ue o :ílndio vol"tasa.e 
pe.ia as destila.tias~ e com oa:rteira asa~naãar 

1 

- No caso da Aasiaténcia Médica, ela de~xai. de set 1tesponsabilidad:e 
da Destila~:1.~ e pssea pua.:o in:$ftitu.to âo qual ele {Índio) 
:recolhe; . · :) 

: , 1 ••. 

- Não é vetdade.,que as empresaa'dio ~em~dios gzatuitamente aos 
:índios,. Na. maioxia doe casos· os valores!1:sio deecon.tados no 
r,nmmPn1in ;7 :, 

-- - !! - O' tffllUJ.J,'bn à.O mam,tanr.mn nft'lf1 tntt.~m1 n1;io11 ~as aldeias~, f'ei tos ho ~~ 
Tilll\n. (1flft~11D. ,iftfh ~jVe fBSSa.t &fora· pa.ta a respoJrS&b1J.1a.a.ci.:e ~ 

1' 

- O fato de ter ca:teita assina.d.a da. ge.tantiae traDa.Ln1süas •o 
:índior ac:resoenta e não ptovocai e, aoul. t;Qta.mento·. SÓ o fato dele . 
{índio) ttabalha:r most:re. que ele es·tá aj)to a s.e enttosa~ na Fc.JNlt\ 
s o ciedacie·r 

- Há 500 anoa que ee ex~lo~a o tioabalh~' ind:Ígena no Pa:!a·~ :, 

- o ttabalho não pode se? chamado de se~-escravo nas desti~tias. 
Essa oond.ição se aplica às oa~voa:rie.s. 1Nas usinas· exie:tem oondiçõ~s 
luinS e denúncias, esJ)otádJ:oas de ttabaµi.o sem remwietação. Mas a 
~ealidade nas· destilarias é bem dife:reite das caivoariaa; 
- Os costumes doa indios devem sei resP,eitados:, assim oomo a sua 
segu.tança no ttaba.lho e s;eus d1:r eitos ;; ; 
- Actedito que as. destil.ati&e Tão p1001*a~ :mantel a mão-de-obta 
indígena, coa o iegist~o em oa~te1ia; NÓs vamos ElíOompa~ todo o 

.!"'P~ocese:o pata evita~ e ou oonto~na.~ po~siveis p,toblemas que possam 
sutgu,;: 
- No Mes pausado a ciestilat~ .e Navirs.t (Coope~nav} tecebeu a 
"t1sca1ização. ~oiam oollliJta:-ta-doa: 240 e~regadoe ae,,n. ,e~ette~ todos 
b:anooa. Oomo o piazo de de~esa ainda não venceu a mu:tta não fo~ 
expedida, mas ae for confi:mado seiá de 368 U1IB pot cada tiabal.hado~ 
enco.n1itado sem ~es:Lst:rei~ 

-·--- --- - -· .. -- .... -- ..... -· .... -- . - - . - -- - - - .. - - - - - - - - - - - - - .·:.. - - -- - • - .. - ! '·ºG 
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Atos Norma~vos 

·t 
~ 
FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO -Trabalho na k-t'8'" 

1 
' 

INSTRUÇÃO NORMAnYA 
INTERSECRETAR&AL 1 SEFIT-sssT, 

DEZ..114 
(00-U DE 2N 14) 

i 
•. ·1 • 

EMENTA - Normas ,.latfvu à flacdzaçlo do trabat.1> na ••.•• Nral. 

A Secretaria de Fiscallzaçlo do Trabalho (SEFfl) 
• • Secretaria da Saude • Segurança rtti Trabalho 
(SSST), no ll80 de suas alrlbul~. de IICOrdo com o 
Clsposto no lnàso VII, do art. 19, da Lei n.o 8,480, de 
19 de noY8fflbro de 1992 ••• 

Considerando• naceseidade da ~ 
de uma Política Naclonal da Racalizaçlo Rural. 
vando garantir a dignidade do trabalhador rural; 

Considerando a necessidac1e • ~ • 
~ tiscais planejadas pelaS Delegacial Regionais 
do Tnabd,o, am conjunto com outroe órgloe do poder 
P')bllco. entidades sindical&. outros representantes da 
IOcledade: 

Considerando a necessidade de adoção de medi 
elas preventivas e punitivas, no sentido de garantir oa 
direitos assegurados pela legislação do trabalho; 

constderando a necessidade de orientaQão à tlt 
callzação quanto ao procedimento a aer adotado no& 
caso& de trabalho forçado, aliciamento de mão-de-obnl 
• çuaçlo du denánclude sttuaç6es queuponham 
a vida. ou a aallde do trablJhador a perigo direto • 
~te: 

CoNiderandoa r.eoecsldade de nonnatlaçãode 
procedimentos que objetivem ações dirigidas, ,ge11 • 
efielent~ ' 

Resolvem aditar a presenta Instrução Nonnativa 
90bf'8 procedimentos que deverão eer adotados pala 
~o do TrabalhO na Álea Rural. 

1- DO PLANEJAMENTO 

1. As Delegacias Regionais do Trabalho (DRl), 
através de suas estruturas de FJscalização da Trabalho 
• Segurança e Saúde do Trabalhador, deverão efetuar 
o plao&jameMo dU .- 11ca1s na na rural. de 

! 
1 
1 

1 
fotma ~Ida, elaborando e mapeamento do Estado, 
Identificando •• atividades econ6,nlcaa rurws, CClnlide 
rando •• pecullarldades locaJa, uzonai& ••• denlln 
clas encaminhadas. 

aL Objetivando a eficácia das ações fiscais, deve 
rio ~ convtdado& para integrar• equipe do planeja· 
mentorepresentantes dos Ministérios Públk:oe Federa' 
e cio l'~lho, a PoUda Federal, Pollcla8 Rodovlétla 
Fedenfil • f.stau1, Entidades Sindicais e outros seg 
mento& representatiVo& da eociedade. 

~ Aa DRT deverão constituir grupos especiais de 
~da Inspeção do Trabalho para a1Uar nas fisca· 
lza~ rural&. Esses grupo9 deverão ser compostos, 
de pr-'8rlncia. por profissional& com experiência na 
~o rural e submetidos a treinamento especfftCD. 

4, Ceda equipe de fiscalização dO grupo especlal 
dever6 aer integrada de, no mínimo, um fiscal do traba· 
lho, urh engenheiro ou médico do trabalho e, qua~ 
uistlr lno quadro prof'1881onaJ da DRT, um U$iStente 
eoclal.[ Davar6. ainda, ser convidado a Integrar a equi 
pe, um representante da entidade sindical de trabalha· 
dores ! rurais, que colaborará com a fiscalizaçãt.. 
prlnclpalrnente no que diz rvspeito à locallzaçl.o cr...: 
eslab(tlecimentae a serem Inspecionados. Sempre qu. 
não representar preJulzo para à eficiência da ação 
tlscat, ~veré ser convidado um representante da enti 
dade ~ de empregadores ruraJ&. A aus6ncia ~ 
rep~ntante sindical não deverá Nr motivo ou obstá 
culo àifealiza91o da ação tlseal. 

5. Para a definição da estratégia de ação, quando 
necessérlo, serio chamada$ as Polfciu Federal, Ro 
dovléiia Federal ou EstaduaJ, M'~itar ou Civil, alllm de 
OWOS:6rgãos ou 1ns11tulç,ões a serem envolvidas,~ 
do todos suboldinados ao dever de sfgllo, até deflagra 
da a~. 

1 
! 

213 LEGISLAÇÃO APUCADA 

JOl 

1 
1 
i 
., 



.. 
.( 
'i 

1NFORW,TIVOSE~1W 
.. 

f. S.mp,. que, da ação fiscal, poe'8 tltlUltar 
8mUya à lnlegridlde "** dot Agenlel da ~ 
do TrabaJho, ~-- q&Mt a DRT • niporlB li 
SEFlT •• SSST, para que Njam designados Agentes 
dl lnapeção do Trabalho de outra Regional. · 

7. Para aub8lcfjar • execução do plano de r.call 
D91o rural, deverão u Regionala utUlzar ••• - Poria· 
ria 3.311, de 29-11-89. • da Norma ReguJamentadora 
(NR) 1 -1.7, .d •• da Por1aria 3.214, d9 8-6-78. / 

li-DOS PROCEDIMENTOS J? 
1. PARA O RECRUTAMENTO DE MÃO-OE· 

OBRA . 
M DRT deverão orientar os empregadores • en 

tkSadel &indicais IObra a fonna de deslocamento de 
traballadores de uma localidade para outra e llnC8ml· 
nhar l Po,ícla Rodovhtria Federal ou Estadual comuni 
cado no aentldo de exigir que H}& apresentada 
C.rtidlo Uberatória para o transporte de trabalhadores 
MCNtadoS ~ra IOCalldade diversa da·•ua origem, na 
forma que vier • aar diaàpllnackl em Portaria 1ntel'ml 
nlstarial. 

No C8$0 de recrutamento de mio-de-obra, u 
DRT exigirão do empregador a comprovação de uma 
c:orrtratação regular que consiste em: assinatura du 
Car181ras de TrabalhO; contrato escrito q&Je dl'sclpllne 
duração do trabalho, salário. alojamento. allmentaçio 
• condições e» retomo A locajidade ele ori~m do 
trabalhador. , 

Após ~ida a Certidão Uberatória, serão oo 
munieadas, através de ofício, às DRT, Subdelegacias 
ou Post06 do Trabalho local&, para onde estejam aendo 
transponados os trabalhadores recrutados, a· fim de 
que, atra'.'és de aÇOes fiscajs, haja o devtclo acompa· 
nhamento. 

O empregador responsável pelo recrutamento de 
mão-de-obra devera dar ciência aos Sindicatos de Tra· 
balhadores Rurais do local de origem e aos do destino 
dos recrutados. 

2. PARA EXECUÇÃO DA AÇÃO FISCAL 
2.1. A etapa lnieial da fisca,llz.ação consiatiré. na 

vertficaçlo dos preceitos oriundoS da ltitgislação traba· 
1'11$t8, csesiacando-5e Registro, SalériO, FGTS, Segu· 
rança e Sa~e do Trabalhador, dando prioridade las 
QUestões ligadas ao trabalho forçado, aliciamento de 
mão-oe-obra, lr&ba.lho do menor e trabalho Indígena, 
conforme o art. 626 da CL T e o art. t ~ do Dec, 
55.841/65. 

2.2. Sempre que for necessário notificar o empre• 
gador Nral, o Agente da Inspeção do Trabalho de\'erá 
utmzar a Notificação para Apresentação de Documen· 
a(NAD). 

2.3. Toda vez que o Agente da lnspeção·do Tra 
balho oonstatar que o empregador rural "pratiea at0& 

•? 

~ 

1 
oom o ~ dl dNvlrtuar. lmpedlf ou traudar a 
aplk'~ •• pr9C8hoe Oriundoe da leglalaçlo tniba 
lilslu. ou uu de fraude au vlol6ncla pera fNStrar 
direito aseegurado pela legJslaçlo CIO trabelho• (confor· 
'?18 anexo f), deverá o Auto de Infração, quandocabfvel, 
Nr lavradooontamplando,,e o artigo ou a norma lnfrin. 
glda em «HNMnação oom o artigo e.o da CL T C81t. 203 
C,O Código Penal). 
, 2.4. Se ficar caracterizado o "ltabalho torçado· 
(confonne anuo 1), o Agente da Inspeção do Trabalho 
deve" mendonar no ltAlfD de Infração oe lndldot que 
C:StaClerll.aram o lfcllo (arts. 149 • 187 do CC)dlgo 

•. P.enal). i 2.5, No carro da •ameaça l vkie ou t '8llde de 
1f8balhadot', oAr,&nte da Inspeção do Trabalho podert 
requerer a Interdição do estabeleclmento oo o embargo 
da obra, conforme NA 01 • 03 da Pottar1a Min1St8"8J 
M1b n.o 3.2108, devendo o Auto de Infração Indicar 
que o empregador -4 expondo• vida ou• uúde do 
trabalhador • perigo dileto • lrninenla (art. 132 dO 
Código Penal). 

2.&. No caso da •a11ciarnento de rnão-de-d>ra• 
· (conforme Anexo l), o Ag$nle da Jnspeção do Trabalho 
deverá fazer eonstar do Auto de Infração a l'tllaçl.o • a 
origem dos trabalhadores aliciados (art. 'a.>1 do Código 
P,enaJ). 
: 2.7. Quando• tratar do .,,abalho de menores• da 

1"4 anos ou de menore& de.14 a 18 anos em atividadas 
P,Grigosas. Insalubres ou noturnas, o Agente da lnspe 
~o do TrabalhO deverá fazer constar no Auto de Infra ~º a relação dos menores com as Idades e funQÕ8$ 
~pootn,u, assim GOmO e capitulação devera estar 
óomblnada com o arL 7.o, XXXIII, da Con&tituiçlO F• 
derat de 1988, 

· .2.S. No caso de "trabalhadores incUgel'l8S•, o 
Agente da Inspeção do Trabalho deveré faler constar 
cio Auto de Intra~ e no relatório de fi&callzação a 
'91ação e u funções de todoS 06 trabalhadores em 
t'ituaçio irregular, devendo a capitulação estar combi 
nada com o art. 231, § s.o. da Constituição Federal oe 
'(988. . 

· 2.9. Constatando C8505 de intermediação t,regu- 
lar d& mão-de-obra e não conseguindo o ~ da 
l"8l)9ÇãO do Trabalho Identificar • cadeia de Interme 
diário$, comunicara o fato Imediatamente ao DeJegado 
f;legional CIO Trabalho, que solicitaré o concurso da 
PoUcla Federal pare asse fim. 

2.10. Quando o Agente d4 Inspeção do Trabalho 
li:ientifacar lituaÇIO de perigo à Integridade tísica do 
trabalhador, e que não 1or possível uma solução Ime 
diata, deverá solicitar do empregador providênefas 
quanto ao seu deslocamento rápido e seguro e de saus 
famUlares, quando for o caso, eem prajuJzo das autua 
ç6ea a notificações cabíveis. 
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2.11. OY&ndo tor constatada a exJs10ncia dt Cff. 
~~. o Agente da fnlP89lo do trabalho 
__.. otientar U partes quantO 808 MUI dreltoe e 
~· urnpreJur.to das autuaoON•~ 

2.12. ConcfuJda a ação fiscal o Aganta da lnspe 
;lo do Trabalho encamlnhanl _, chefias Imediatas no 
prazo de 48 hora&, conta~ do ténnlno da l9IO n.cai 
~ do Auto de Infração, das Notfficap6es • do l'lla~ 
..,..., cirwnstanclado (anexo li), 

111- DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Aa DRT deverão promover, no mlnlmo, uma ,eu.. 

nlão bimestral, avaliando os resultado& das ftscallza· 
ções, com a participação de todos os tnVONldoe no 
planejamento das aÇÕea fisoal& na ,rea rural, a»m du 
chefias da Area de ínspeção do Trabalho • um rep,e 
aentante do grupo especlaf a que •• 18fere o fiem .t do 
Pianelamento. 

Os relatórios oriundos dessa avallaçlo deverlo 
aer encaminhados à SEFIT ê SSST. 

A SEFIT • a SSST promoverão, eemestralmente, 
uma reunião de avaliação oom todas as Regionais que, 
para tanto, deverão designar, em cada oportunidade, 
uma pessoa do grupo da planejamento e um Agente da 
Inspeção do Trabalho do grupo especial. 

IV - DA CIÊNCIA A OUTROS 
ÓRGÃOSIENTIDADes PARA ADOÇÃO DE 

PROVID~NCIAS 

Nos casos am que a ação fiscal ld"ntlfiear lndícioe 
de trabalho forçado, aliciamento de mão-de-obra, fru& 
traçlo da legislaçio do trabalho mediante fraude ou 
violência, trabalho de indlgena, trabalho do menor, 
ameaç.a à vida ou saúde do trabalhador e na ocorrência 
de demais Uicitos, em que as lnfraç6es cometidas afe 
tem interel>S&S coletivos ou difusos, o Delegado Regio 
nal do Trabalho encaminhará os relatório& dâ 
fiscaliZação, juntamente oom cópia do Auto de Infração: 

a) à PoUcla Federal, Ministério Pübllco Federat e 
Ministério P&lblico do Trabalho para PoSSfvels ações 
judicial$ -Ação Civil Pública, Penal, entre outras: 

b) ao Instituto Nacional de Seguro Social e ê 
Oelegac;ia da Fazenda Nacional para que adotem ffle" 
didas adequadas de punição aos Infratores em sua& 
respectivas área, de competência; 

e) às entidades sindicais ou federaQÕGS represen 
tativas do(s) segmento(s) de trabalhadores para conhe 
Cimento 8 as providências cabíveis; 

d) ao Conselho Nacional do Trabalho para dência 
e adoção de medidas cabfvals. 

V - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A& multas aplicadas nos processos adminlstrati 

YO& originados de Autos de Infração, lavrados em de 
corrência das fiscalizações rurais, seguirão Oll mesmos 
critério& fixado& por foiça do dispositivo coostitucional · · 

1 

i 
que ljstendeu ao trabalho rural • normas da CL T 
••'!fll~ ao 1labaJho ufbano (arL 7.o, ~ da eor. 
llulçlo Federal de 1988). 

· .C?a ~ admlnlstrativ06 Oriundo$ de Autor; 
de l~çlo la'll'Bdos em decorrência de ações fiscais, 
que envolvam u •ltua06es descritas nos Itens 2.3 a 2.8, 
deverão ter tramitação prioritária nas DRT, para que os 
Wratotea sejam P8nllliz.adol no menor espaço de tem 
po PQ$Jval . 

Nos casos de trabalho forçado, ameaça à vida ou 
à eaúde do trabalhador, explóração de trabalho do 
menor! do8 Indígenas, aliciamento de mão-de-obra • 
frustr~o da aplicação da '8glslação do trabalho me 
diallt!·fr!Ude ou violência • ainda, '8Sistência à ftscal~ 
zação,. aa multas deverão Nr aplicadas em gr .. u 
méxi1!!9. 

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua\publloaçlo. (Vera Lúcia Jatob4 - Secretária de 
FiscaliZaçio do Trabalho, • Raquel Maria RigOtto - 
Seore~ de Saúde e Segurança no Trabalho) 

ANEXOI 
DO TRABALHO FORÇADO 

d,nstitui-se forte indicio do trabaho forçado a 
sltuaçi9 em que o trabalhador é reduzido à condição 
análoQit a de escravo por meio de fraude, dívida, reten 
çio de,salârios, retenção de documentos. ameaças ou 
violAn!que impliquem no cerceamento da liberdade 
dele e/, dos seu& famillarea, em deixar o local onde 
presta us sen1iç,o&, ou mesmo quando o empregador 
se negir a fom&C8r transporte para que ele ae retire do 
local ~ra onde foi levado, não havendo outros meios 
de saldJm condições seguras, devido às dificuldades 
de ordem econ6mica ou tisica da região. 

DAFRAUOE 
1 

P~ definição legal, fraude é o instrumento pelo 
qual o e~regador, por si ou por outrem a seu mando, 
falseia oµ oculta a verdade c:om a Intenção de prejudicar 
ou de enganar o trabalhadOr. ,, 

,\ - qo ALICIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 
:( 

Cónsidera-se forte indício de aficiamento de mão 
d&-obra!~ fato de alguém, Por si ou em nome de outro, 
recrutar'-trabalhadores para prestar serviços em outras 
localidade5 do território nacional, aem adoção de pr~ 
Vidências preliminares que identifiquem uma contrata 
ção re~ar, conforme o &egundo parágrafo do Item 1 
dos P~imentos. 
NOTA: Deixamos dB reproduzir o Anexo li do Ato on1 

IIBiJ$Crito, Já que o mesmo, de uso exclusivo da 
fisc,Jllza9iio. 

' 1 
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~ ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS ~ ~ 

DE AÇUCAR E DE ALCOOL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- AIAA - 

SINDICATO 
DA INDÚSTRIA DO 

AÇÜCAR 
NO ESTADO 

DE SÃO PAULO 
- SIAESP - 

SINDICATO 
DA INDÚSTRIA 

DA FABRICAÇÃO DO 
ÁLCOOL 

NO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

- SIFAESP- 

CIRCULAR NO 239/92 
- 1270 - 

são Paulo, 24 de agosto de 1992 

TRABALHO TEMPORÃRIO 

REGISTRO DE EMPRESA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA NQ 100, DE 18/08/92 

MINISTtRIO DO TRABALHO E DA ADMINISTRAÇÃO 

Senhores Associados: 

Anexamos a íntegra da Instrução Normativa nQ 100, de 
18/08/92, do Departamento Nacional de Relações do Trabalho da 
Secretaria Nacional do Trabalho do Ministério do Trabalho e da 
Administração, publicada em 20/08/92, no D.O.U., fls 11326, Se 
ção I, e em vigor desde a data.da publicação, que discrimina 
os requisitos e procedimentos essenciais para funcionamento de 
empresa de trabalho temporário (Lei 6019/74 e Decreto 73841/ 
7 4) • 

- ººº - 

Cordiais Saudações 
As Diretorias. MASR/Jmm. 

RUA BOA VISTA, 280 - 5.o ANDAR - CEP 01014 - CAIXA POSTAL 3905 - SÃO PAULO - SP - BRASIL Â ;?J) 
FONE (011) 229-0611 - FAX (011) 365659 - TELEX 1124660 AAAP BR 1121149 AAAP BR 



Circular no 239/92 

SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO 
Departamento Nacional de RelaçGn do Trabalho 

IBS'J'RUÇIO 110111111r:rv-. •e 100, DE 18 DE AGOSTO DE 1n2 
D1•p5e .obre o :RecJi•tro de lllpre•a 
de ~rabalbo T •• poririo. · 

o Diretor do Depart ••• nto Kacion.al de aelaçÕH do ft&b&lbo 
do Ninbtúio do ft&b&lbo • da Adminbtraçlo, no HO da atribuição que 
lbe aanfere o Art. ll, inci•o IV, do Decr•to no 509, de 24 de abril de 
1tt2, 
• C:On.14•r•D4o a• diapodç5H da Lei no ,.ou, de l de janeiro 

de 1114, re9111 ••• ntada pelo Decreto no 73.141, de 13 de abril de 19741 

Conaidarando a naceaaidade de ••tabelecer ·ot1 procad:lilento• • 
••r •• adotado• para a conce•aio ou cancel ••• nt.o de r-.;iatro de 1111Preaa 
de u&b&lbo tuporlrio, resolvei 

Art. 10 o funcionamento da eapreaa de trabalho teaporlrio 
eatl condicionado a prévio regiatro no Departamento Nacional de •• la 
çôe• do Trabalho do Miniatirio do Trabalho e da Adminiatraçlo - 118RT7 
lffA. 

Art. 20 O pedido de regiatro ••ri protocolado D& Del99acia 
Regional do ~&b&lbo - DRT, lio Eatado - que H aitue a Hd& da empr!. 
••, 4even4o ser acompanhado doa seguinte• documentoat 

I ~provada exiatincia de firaa individual ou da conatitui 
çio de peasoa jurlcSica, cc.a o competente reciiatro na Junta CamerciaT 
da localidade •• que•• situe a aede da empre•a, 

II• prova de nacionalidada brasileira do titular ou do• •.§. 
cio•, 

III - prova de poaauir capital •ocial integralizado de, no 
ain:L.a, 20.000 OFIR men•al, l época da entrada do pedido de registro 
na DRTJ 

IV - prova da propriedade do i.91õval ••d• ou recibo de al_!! 
quel referente ao lllê•"imediatamente anterior ao da entrada do pedido 
de registro na DRT, informando, se houver, o telefone, fax ou telex • 
CEP do requerente, 

conatituiçio v - prova de entrega da RAIS ou declaraçio de 
da empreaa no ano do pedido, 

VI - prova de recolhimento da contribuição aindieal1 

VII - prova de inscrição no Cada•tro Geral de Contribuintes 
- CGC do NEFP: 

Art. 3g o·aetor competente do órgão regional verificari •• 
o pedido de registro está instruído com os docwnentos relacionado& no 
artiqo anterior, caao contrário, solicitará ao intereaaado, por ••cr! 

to, o eane&Jiento do processo, no prazo de lD dias, aob pena de arquiva 
•ento do pedido no•õrgão receptor. - 

Parágrafo único. A juntada de documento• será feita por có 
pia autenticada ou mediante cotejo da cópia com o original. - 

.Art. •v A unidade regional encaminhará o proce•ao devidamen 
te instruido ao DNRT/MTA. - 

Art. sv o aetor competente do DNRT/MTA analisará ~onclusiva 
mente o pedido.de reqistro, indeferindo-o ou propondo, quando couber~ 
a suo concessão ao Diretor do DNRT. 

Parágrafo único. Quando julgar necessário, ante• do despa 
cho conclu•ivo, o •etor competente do DMRT/MTA solicitará ao intere••i 
do a apre•entaçio de subsidio• indi•pensiveis à melhor instrução do 
proceaao. - 
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Circular no 239/92 

Art. 60 O proce••o ~om anili,e concluaiva ••ri encaminhado 
i DRT de ori9em p~a arquiv ••• nto • atualização do cada•tro. 

Pari9rafo único. ricari a critério do Dlllll'1'/MTA, r ••• ter o 
certificado de regi•tro.ao inter~••ado, por via po•tal, CCII aviso de 
recebillento, entr99i-lo diretamente ao titular, •6cio ou procur&dor le 
9a11Nnte con•tituldo ou, ainda, encaminhá-lo juntamente CCII o re•pectI 
vo proc•••o i DllT de origem. 

Art. 70 Do despacho que indeferir o pe4ido de regi•tro, ca 
beri ao intere••ado, no prazo de 10 dias contados da data da ciincii 
do fato, pedido de reconsideração dirigido ao Diretor do J>HRT/MTA, sob 
pena de arquivamento do proce••o. 

Parigrafo -único. O• pedido• de reconaideraçio pod•rio •er 
protocolado• na DRT receptora do pedido de registro, no edif!cio •ede 
do MTA ou enviados por via postal ao DNRT/MTA. 

Art. 10 Ocorrendo alteração na con•tituiçio da empresa já 
regi•trada, o seu funcionamento dependerá de prévia coiaunicaçio ao 
DNRT/MTA, acompanhada de prova de nacionalida4e brasileira do titular 
ou dos •ócios. 

Art. 90 Ocorrendo mudança de sede ou abertura de filiais, 
agências ou eacritôrios de eapresa ji registrada, é di•pensada a apre 
sentaçio dos documentos de_que trata o artijO 20, exigindo- •• , entr.i 
tanto, o enc&lll-inhamento previo de comunicaçao escrita, coa justificat! 
va e endereço da nova ••de ou das unidade• operacionais da .-presa, ao 
DIJR'l'/MTA, p&ra fin• de eai•sio de novo certificado de regi•tro. 

Pari9rafo 6nico. Qualquer COISllnicaçio que importar ea alte 
ração no certificado de registro deveri ser in•trulda ~QII o certifici 
do original a ser sabsti~uido. _ 

Art. 10 o pedido de 2• via de reii•tro, nos ca•o• - que 
houver extravio, perda, roubo ou inutilisaçao do certificado de regi• 
tro ori9i!Ull, deverá ser encaainhado ao DIIR'l', acompanbado de justifica 
tiva. - 

Art. 11 1 vedado i a1pre •• de trabalho tt111p<>ririo •~igir 
pagamento de qualquer i.aportincia por parte do trabalhador, incla•ive 
a titulo de mediação, excetuado• o• de•contos previsto• •• lei, sob P.! 
na de cancel-nto do regi•tro para funcion ••• nto, •- prejúzo de oii 
tras •anc:õe• cabl veis. - 

Art. 12 ·o órqio regional• o aetor competente do DNRT/MTA 
lallnterio cadastros atualizado• das Empre•as de Trabalho Temporário •ob 
•ua juri•diçio. 

Regiatro Art. 13 Fica aprovado o 80delo de Certifioado de 
de Zlnpreaa de Trabalho Temporã.rio, na forma 4:0 Anexo I. 

Art. 14 D• ca•os omi••o• serio dir.illl.ic!o~ pelo Dllll'1'/M'l'A. 

Art. 15 B•ta Instrução No:ni.ativa entra em vigor na data de 
•ua publicação, revogada• as disposiçõe• •• contrário. 

MARCBLO V:IANA ~TEVlo DF-. MORAES 
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estas infra-estruturas chamadas de tecnologia pelo 
purutúie, ainda não sabemos usá-las de forma eficaz. 

Por isso· estamos em estado de crise. É comum 
as pessoas associarem este têrmo a algum estado de 
doença.Não é o caso do terêna. Quando os homens em 
contrato de trabalho vão ao Sonora e Debrasa, iniciam 
as suas atividades às 4.30 horas da manhã e só 
retornam da canavieira às 6 da tarde, trabalhando, 
pretinhos de carvão. A crise portanto não é proveniente 
também da propalada indolência. O terêna trabalha. O 
terêna precisa dominar a tecnologia para fazer bom uso 
dela. 

Trabalhamos bem para os outros. Vamos com as 
experiências adquiridas com os outros, trabalhar e 
produzir agora, para nós. 

A crise decorre portanto do uso ineficaz da 
tecnologia. Se temos ferramentas, se temos a força de 
trabalho, se temos a terra ( embora cada vez mais 
reduzida pelo aumento populacional) resta-nos ordenar 
a produção. 

Por essa razão vamos instalar a cooperativa. A 
sua implementação não será a solução de todos os 
nossos problemas, mas a sua efetivação deverá 
oportunizar momentos de reflexão para a busca de 
soluções às necessidades da criança, do jovem, da 
mulher, do idoso e também do homem. 

Somos terênasl 

Texto: Lisio Lili 

J 

Terenoé yoco tecnologia 

Prefalio 

Xapacuque viyenoxapa terenoé, ina'a ape' e ne 
coahati crise, enomone acoíno ne yuhóti vemoú' que. 

Poítine ra meúm. Acone hóena ra húvêo. Ácone 
póreu haí ne poqué'e. ra meun, coane ra hó'i, acone 
omotova víhoquea. 

Nica uti, vípovo, vipixa, vihicauvo: aconé xapa 
uti; meuqueque veoponeane uti. 

Coituque uti, viponoati ne neconé, oyonocutique 
destilariaque; coituque ra sêno cavane ha'í nõne,coane 
ipuneti; vipihoa ne calívonona uti, varunoexa, senona 
uti, coane hoyenona uti, tocopea ácotl noxeacu -. 

Xapa viyeno ovoíyea ne nócone uti: aco caváneti, 
essaí quixococo uti; vipovo, coituquepeti: utíne itucoa; 
vipixaxopane ra varíne'e; coane ra cavane, poehane 
nocone no'on uti. 

Vo'ocuque ra nocone viyenoxapa, vepemoane ra 
natina uti: xene, yucú, evessecocu avião, vecocú une, 
tratõ, caminhão, nécone ne meun civilizado; itea calihO 
quixoa yumopea ne nocone uti, vo'ocuque ra infra 
estrutura coahatt tecnoJogia xapa purutuie avo exoati 
yúhoixea, xapa viyeno. 

Enomone vovinoa ne crise. Arineti coetímo ne 
xáne. Haina yuva'a ne terenoé. Coituque Sonora yoco 
Debrasaque ne hoyeno, yuponi coe pího, aucopovo 
quiyone'e caxe, há'haha coyie.Hainaicopo 
hulequecuque óvomaca ra crise lssoécovoti ne 
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O T erêna e a tecnologia 

Na nossa comunidade terêna, inexistiu até há 
pouco o estado de crise, tanto que a palavra não existe 
em nosso vocabulário. 

Os tempos mudaram. Os rios não são mais pisco 
sos. A terra já não é mais produtiva. Nos nossos 
campos e matas, não há mais caça. O alimento, o 
vestuário, o remédio e educação, deixamos de tê-las 
em nosso meio e passamos para supri-las, trabalhando 
fora das nossas aldeias. 
Muito das vezes ao buscar satisfazer essas 
necessidades, trabalhando nas fazendas, nas 
destilarias, como empregada doméstica, vendendo 
produtos horti-frutigranjeiros, vendendo nossas 
ceramicas, submetemos as nossas crianças, os nossos 
jovens, as mulheres e também os homens, em 
dificuldade até então desconhecidas. 

Essas necessidades eram supridas dentro das 
nossas comunidades: o comércio era na base de troca; 
a nossa roupa, a nossa ferramenta, eram produzidas de 
forma artesanal; as nossas doenças, mais simples, 
eram auto-medicadas pelos nossos remédios caseiros e 
a nossa lavoura era de subsistência. 

Por causa dessas necessidades extra-aldeia, pedi 
mos par-a que as nossas autoridades construíssem 
estradas, instalassem energia elétrica, campo de pouso 
para aeronaves, extensão da rede d'água, trator,· 
caminhão, todas elas importantes no mundo civilizado 
e que trouxe para nós, parciais soluções, pois que 

.. '""' 
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terenoé. Enepora terenoé conocoa exea ômea ra 
tecnologia motovati ucoponea. 

Coituqueino uti poi xane, eno veho. 
Vapassicaicopo vituquea ne vexone xapacuque uti. 

Vo'ocouque acoyea vexa vicoituquexea ne 
tecnologia apeinoqueicopo crise xapacuque uti. 
Apé'pora coituquepeti; apé'pora xunaco vituque; 
apé'pora poque'e: conocoicopo coiyusseya ne vituque. 

Enomone vituquinoa ra cooperativa. Enepora coo 
perativa acomo hú'u ixa uque'exea nocone uti, itea por 
exotimo vituquenoa vissoneu quixoacu uti veoponeacu 
nocone ra calivono, homoehou, seno, yecoteno, coane 
hoyeno. 

Uti terenoél 
Tnd11(11o: Usio ! .ili 

Cooperação como meio 
de sobreviver a crise 

lnglaterraque, apene'ne Revolução Industrial eno 
ého ra fabrica, itea éno coítuqueti apeti yuváti coane 
apeti nocone, cuteati: acoti ítuque, calihuti nanoé, 
úmoti ituque, himacati etc. 

Haína ítuco essoneuhico ne coituqueti, opossicoa 
quixoacu ne nocone, nóxoanehico poehayane hu 
vo' oxeococo itoponeamo ne nocone. 

Vo' ocuque ne coicuti, 28 ixuxucoti coexepucone 
calihuti cooperativa de consumo, coa'hati: a sociedade 
dos Equitativos Pioneiros de Rochdale. 

Enomone uquea turí ne cooperativismo, em 
Rochdale, 1844. 

,4 

Princípios Cooperativistas 

Ene ponehico hoyenohico yutóxoane quixoacumo 
ômea sassaicoque ra ituque. Enepone yutoehico caliha 
essáiqueovo, co'oyene enomone capayaícopa coane 
coxunaquea poe'heve ra issonenti coahati Doutrina 
Cooperativista. 

1 - Adesão livre: enomone ovo' o úhe' ene ra ituqueti. 
Motova yaca'ha'a, yuruquivo coane ipi'hicopi. 

2 - Controle democrático: cooperativaque aco'o ne 
associado payaíti coane ne cali'huti, cuticoco 
cóehico: coane' ne ituqueti, cónocoa vequea 
xoco heú coeti associado. 

3 - Mentalidade política e indiscriminação 
racial e social: Cooperativique aco 
apeyea tetupuícoati ne xane, vo'ocu 
issoneu, imocovocu coane yu'ho. 

religiosa, 
yussica 

uqueacu, 

4 - Estímulo à educação: E' exo quixea 
cooperativa, coane cooperativismo ne 
associado, vecó capayaiqueocono ne ituqueti. 

Heu coeti conoquea exea: diretores, associados, 
coituquetihico, coane'ne cóovocuti, motovati 
coituquepinovo coane coituqueino. 
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5 - Retorno das sobras proporcional as operações: Ya 
xoenae aunati omeocono ne cooperativa, apetimio 
há axa ne tiuqueti, assembleia geral exoamo 
quixoacu ne tiuqueti. 

6 - Juros limitados ao capital: Apé Lei 5. 764/71 por 
exoati ne cooperativa porexopea associado 12% 
ouqueque eho tiuqueti ne cooperativa. Enomone 
quixoa ico' eloquexea ocovo ne associado. 

7 - Integração cooperativista: Heucoeti ne unati is- 
soneuti apeti xocoyoque ne associado, 
conocoamaca apeyea xapacuquehico ne 
cooperativa, motovati itoponea ne bem-comum. 

O que é uma cooperativa? 

Ainovõ xane huvo'oxococoti, cuticocoti issoneu, 
itea opossicoti itoponea sassaí'ti ha'i ituque. 
Coituqueino associado coane'ne co'ovocuti. 

Objetivos 

Enepora cooperativa motovamaca ituquea 
pornúhic ituqueti. Motova counaquea, moquexea, 
o'omea, industrializaquixéa, cavane'yea, poréxoti 
insumo, coane ituquea ituqueti conocoti técnica, 
motovati úcoponea ne tiuquetina ne associado. 

, < 
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Segmentos do cooperativismo 

1 - Produção - enomone opossíoquinoti coituqueti meun 
coane cavane. Huvo oxoati nõcu, coane 
cavaneinoati, maquexinoatimaca. 

2 - Consumo - enomone cooperativa opossíoquinoti 
associado, cuteati coituqueti Fuinaique, 
motovati cavaneinoa nicoconoti ya cali'huti essaí. 

3 - Crédito mútuo: enomone cooperativa itixoti tiuqueti 
uqueati xoco associado, motovati ívaxopea. 

4 - Crédito rural: enomone cooperativa veyoti tiuqueti 
unpanquque ou xoco nati, motovati huvo'oxea 
coituqueia meun coane cavane ne associado. 

5 - Trabalho - associadona ra cooperativa, enomone 
cuteati: ipixaxoti, marecoti oiti, advogado etc, 
opossioquenoti coiyusseinoa nâmoe. 

6 - Eletrificação rural: enomone cooperativa vanexoti 
coane cavaneti yucú xapa coitúqueti caváne. 
Enepora cooperativa énomonemaca coyono'a ne 
yucú. 

7 - Escola (Escolas de 1 º grau): enomone cooperattva 
opossiquinoti nocone ihícaxovoti coane ihicaxoti. 

8 - Escola (Escolas de 2° grau): ainovo cooperativa hu 
vo'oxoti ihicaxovoti associado ya escola técnica. 
Porexoati itatane ne eho coane cavanepinoati ne 
ha'axa, motovati huvo'oxea ihicauvoque. 
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Direito dos Associados 
• votáxea coane votaxinocono 

• apeyea heu coetique ituqueti 

• namucopea itatane ne ituque, cooperativaque 

• itaíquea assembleia 

• epemoícoti conselho de administração coane 
conselho fiscal 

• yocoyuho coane quexunaca ne isseneu aunati 

• enepo ne xa'a unatiyea 
conselho de administração 

issineu, yeta'aca ne 

• yuruquivo coane vipihicopi cooperativaque 

Deveres dos Associados 
• hivo' oxi cooperativá coane itiqui ne yiuho 

• yexi ne yiuho coane ne vetaxi 

• perexopi caxenaque ne yorevéu 

• quitipi issoneu ne assembleia 

• ihiquexapa 
assembleia, 
cooperativá 

apetiya 
issoneu 

heu coeti 
motovati 

issoneuti 
tocopeovo 

ne 
ra 

• yocoyonoa apeinoati, coane yocoyonoa iha ra 
cooperativa 

9 

Responsabilidades dos Associados 

Eneporá, aimovomo quixeacú yomí, associado vetaxa 
assembleiaque: 

a) itinemo itucoa vecocu ra cooperativa 

b) itinemo comoma'a coyecu conselho de 
administração coane conselho fiscal 

e) itinemo haxaquexoa hã'xa ha'í, parexapane oreveu 
ra cooperativa 

d) itinemo coexepucoa tiuquetina ne cooperativa 

e) itinemo coiyusseopa, oconocoa ra estatuto 

f) itinemo porexoa vanexea, cavaneyea, coane itinemo 
uque'exopa heu coeti ne ipuhicopoti 

Responsabilidades dos Dirigentes 

• i Ca' aye conoco ne turixinoviti: 

• issoneuti cooperativista 
•• 

• exea omea, coane opossiquea unati ituqueti 

• exea coyonea itucovocu ra cooperativa 

• exea cutipea Lei 
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Tipos mais comuns de associados 

O reclamador 
. aco simeacú, itea yomoti ocopea issoneuti. aco 
aunatinoa issoneu poinu 

O acomodado 
. pi'iho itea aco yuho, vo'ocuque ícutixea acoti 
itoponone ne issoneu, unati ne issoneunoé coenemaca. 

O imprudente 
. coiyuho, coyuho'heo, órixo coane coimoque'e aco'o 
exa'a ne yuhoti. lssoneu unatí'inoa. 

O egoísta 
. coiyuho'heo, oríxo, ítucovo yonoti issoneu po'f, itea 
yonopovone ocovõ. ítea opossico coyuho. 

O responsável 
. pího houxóvoti, opo'ocoa ne quixovocuti, acó 
ocomohi coyuho, camoa ne issoneútihico coane 
ivavacoa kutipea decisão. 



FEVEREIR0/98 

tJO 

1 
i 

1 

1 
i 

1 
f 
( 

! . 
! 

! 

____ ! 



"Todas as pcswai têm di 
reito à ,.ida. à libcrd.1de e à sego 
rança" f: IJ que d11. um dos prin 
cip,ai;: artigos da Declaração Uni 
versal dos Di,eitos Hemanos, 
qo.c 11).) prú,.imo dia 10 completa 
50 anos. Durante toda a ,;c11i.ma 
.le 7 a 12· de lkit-mbru. a d:11:i cs 
t:ir, sendo cumemo rad;i em 
C.ttll[lll Gmnde rum a,ila.<: de ci 
<ladaaia, ~oow~ e. prindpcilm,..n 
te, <1is ulgaç:i\., 11(~ artigos d.:i de 
claração. O grande objetivo rl:1 
semana do cíncJuCnkmirhj ê sen 
,-ibilitar toda a .,().;j~~lade qunnto 
i m:tt.ssidl!lk .lt: uma lul:i coíeti 
va pela defesa e promoção dos 
dneuos humanos, promoveudo 
uma ti:flci.;ão sobre a con~tn1~à.o 

,·- 

) ) 

de ciutro~ insrru mentes que ga - 
ransam ~~s,.., direi los a todas as 
pessoas, 

No primeiro d,~ de come 
m-0raç:i.o. akm de uma entrevista 
com os urJ1.a11i,..'ldorc~ do evento. 
acontece uma ronkrenLia sobre 
Direitos Hu1111n,Js ,h l'Jld0111in. 
na Cliirur:i Municipal. com Dom 
Mauro f'>fort-ll< q,K· alu.illmrnh: 
coordena ,1 eampanlu cfe romb,s 
te à fnmc ~mÇ3d.1 1iel,> H~·,ü! n.~.~ 
Betinho. 

N,\ dra 111, toJ.i~ .1~ C5('()t,,s 
m1míc.tpai~ d,• <.:arnpn GranJ..: !>'· 
rão u ma aulu de- c,dad:u,i.1 <Lda 
pctos pnipnu~ flt.,f~""• , da in< 
tituição, qut- dur aute c':J;, '(Cmm1:1 
-30 onenudos ).Y'l'fc os ;JMSUII· 

IM .t ~rem discutitl<>S nessa ~ula 
e,pec1al. 001110 o papel da l'<iuu, 
\'ão, o cumprunesto d, l).."\.l.u;, 
\.iio cfos Ducites Humanu~ e ~~ 
formas de c,t;r,1\·i<.liio ain,.fa e••~ 
rentes no l':lís. 

Para o encerremetuo J" 
rmp,,am:1çã~. no did 12. c<t1,• 
pn1gnm1adr,,; shows mu~;c;;,i$ 11,, 
H11110 1-lorestaJ e urna c:11D1Rh,1da 
pela paz nas rsas tc111r..-~ da u · 
.ladc. Emre a~ muit .t~ ,mti<l..dt<. 
<l"~ participam ,L n,g:1,,i,.,çõil\ d.1 
'(:111:ina ,!,:.cinqn~nten.;n,, l'.., ,li.· 
rh1.1ç,i0 ~5t,IO •> ():nm, dr ; Je!,· 
s:i ,Jns l)m:itm Humarrus Mu·;,,! 
,k So1J1.a. Urikrr '1''5 Adl'l.'f.Jt!,.><. 
<lo R,;i.\il-MS. pr.-lcuttn, munu i 
pal, Gmpo TEZ, entre uutra.<. 

- -------- 

Mai~ dua<, fo1.enda~ fo 
ram invadidas Jl"" <em-terra 
em Maio Grosso <l., Sui r.11 fi 
nal de semana. A pri me ir s 
ocupação ocorreu ,~h .• do pnr 
volta das JOh 110 nwnkqrio de 
li:uah:mi. ft";'litO Sul do E,>a 
do. A Ag,ícola CJdttid,a Bo 
nira foi m•·adiJ3 por 120 famí 
l ias. Na prnp:LC1[,1dc ~s,ão 
l. 900 cabeça- de _!:.uk, O du 
n,> lia fazcnda . Antõmo l.uí-. 
Lamachia, 1r1e mord e•n S~o 
Paulc. prctendra entrar com 
petl1dt1 lfC' "~1ntt"g1a1r~o dr: pus· 
~c nc, Justiça. A 111v,1~ã,, Í1.>i 
denunciada pelo c.ipaz ela Ia- 
1..:11da Sílvio Sc1;1fim 

I\ uutJa l:r1..:111h ocupada 

1. )r., ~Li k,.I 1 
1 Eh~1_tl~ - v ( De bi:.~~r.-,õRu uE:. 199tl 

local iza-se no murnc ípic de 
Nioa4ue. ,\ invasu«, de acnr 
do com a PoHcia ,,1i1itar, foi 
organizada p,;lu Movimento 
de Tr ab alh ad or es Rur ats 
Sem-Terra fMST>. /l.ind3 5<:· 
1:11mlo a poltcia. eles tcruun 
41,.,,ii!,JJu as < t·rras da pro· 
pr u-dade <.: ucamp.sdo na la 
zcnda, que pertence a Fcman- 
1ln Cordeieo Dnakc; e 0111e~ 
Mai.i. 

Em 1i,Jd!o (iro~so do Sul 
e~tão acampadas. 1().500 fomí 
[j..,, de sem-terra 1\ prev.são 
do Irrstrtuto Ndciunai de Colo- 
1U z aç ão e Rd,1101a Agrária 
Hnt.wl é as-eutar CNC.à de três . 
111tl f.unllia .•. e ste .:mu 

.I' 

... ~. 

Funai recebe 
apenas 40% 
dos recursos 

A adml1tútraçoo regio 
,ia( da F,rnai t'm Camp(I 
GrMde recebeu ope1rns 49% 
'dos. recursos ~reviJtnj para. 
e.ste arac:,. D« acordo ,,,,,, 1.1- fl§,/il!, ~o,m:f.enado,,. ugia- 

1P> YHiir"mtm·~JudirP-· 
á(J' I a agric1j//ura, que '140 
recebe« "ne1thum recurso" 
aJI agol'd. A rlnka esperan 
ça · doll' fndios l r,ceber se 
'!lfnte.f, pTOm€fid4's pel" Go 
~mo ,ir, Estado. 
-' · O orçamento do árg,1o 
paro e.J1e.an11 era Je R$ I mi 
lliib. No enta,uo, SlJmenre R.$ 
4'JQ mil ff'ram enviados ari 
ag~ra. Ce«n de k$ fí(}(J mil 
1/10 neuútiri(ls l'ª"" colocar 
D~ eontds da Funai e111 dia. 
"Or ,evir.w.• est,1n cbega«. 
d" aas poucos ·•• afirma Lisi«. 
lili. A.t crm/as de energ10 
el(trha ês1,fo sendo pnwir 
vad11af'1terrte, " qut' afrwou. 
o risco Je corte 110.< pr6.d 
,nos dias. 

Atu.alme11re, :,ura ini 
ciar o piaruio. seriam rie 
ressârias J()() sacar de se 
mentes d~ mith» e 500 de ar 
rot. ,, Funat estima qr.rr. RS 
:!00 mil seriem necessários 
para atender « demanda rra 
ajric111!urn A/,<m J11.< se 
mentl'S, [atta ále«» diesel r 
rnil1rar 41 "'ª""'"" ç,fo dos 

1. trotores. 
U.1 mais ili mJ?id<>.\ pela l 

falra de recursos e dr uma 1 
j,.tume,liflçlio feáo'r,1l são ,is: 
(;u(l{,)S e (lf O/ai!.;. Sl'>ll )'"S r 
lo~ d« Fu,rni 11,15 locars. 'iru• 
t1imla e ,r,in send» demarca 
,111J. eles contam ,,,m pouco 
recurso federal. 
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Terenas temem perder benefício especial 
O~ índio~ rerenas IClll(IR de-açücar d.<'i .• aram de C:Ol\1rllllll' i 

. . perder o direito à ap<i- a in;i,i..lc obra iriJí~L''Tll'- l'l.lris,o. 1 
· • [ sentadoria especial (p,11 o descr11prégo é alio na.'> aldeias 

.• ... ' : : .· .. idade) com o rcgislro na carteira ,Ja regiõu de 1'quidauana, Mir.::i- 
, ·:. ·· . . ·;· · · de lrllb;,lho. A111llllh.i., uni ~rup,t tia, Nioaque e L>oi~ Irmãos do 

1(1.:~:·,_ \' •. _ .::_ ,. · .:· . d~ re~1esen1an~ ittd(gi:nas vai B_u,iri. A l-'u11ai :sum'." qul: apre- 
,,,;, -.' -; ... • ... ·1~.;;.,·,:,: .. ,, , . d1$C'UtltOll$SUlllOComoprocllrn- ximadamente tn:s •ui estilo Je- 

1
'1,;. .~,;,,- ·· - ·_. ,.,q, -,,. · , .. ,-.. E u · . 
Ji'f;:,· ,; ,;'.•·i3\~~·-''.\..~j _;, -. ,,'., \·. . •. , dor do lrav. ~·e:'- me~m ,..,:um sempie~~: _ 

:;?:)e!ic-~;,-.-:-·:·?-,t'/, -~; . .;: ,;_ .'. · · Cha~s.A di:cisão fo11omad11,a L1s10 l..1li conla que: o pro- .. 
1•';-~:t~~·~-, . ...;:&;.is~ .: .• :~·-· .~.~::; •.. .,,, '" . "'"""""-"Wmlllle~l]W. b!ell)(l esJá zintj arln' •.4( DO ~ -~·"i~Etrt~<::"'·~~~~,~~~ ... ~:··.-.M~ .. _;. ;.;...~~--- ... 1.-::-··~ ...•.. r:...-.~- .•.•..• -"!, ,P __ ~ .P:- .. : , ..... c:...~·.,...,.::-·•• ..... .l:r-1] .,,. . r .. :r,-;;,~ ~-~.- .;:::i·~i':-;,·:·,,.,..,.~.·· :,;,., , 11a Aldeia Ban3na. cm Aqw •.. t.JSOuus liUJS~Dt~. "l\~~::tfll:n' , • _,,.. ,, .• ..,."'$..f!.'."• , 
~. ';·~·.·,,,(r~~~f~~~1i~~:1;;;,:\'t; '"··,1 •• •••• ~- -~. dauafta~ a 'J,30:~~1-- .. . ' a car1eira de Ira-~: .. 

;;~,tj-}Y~::.-,;- ~'-.-) ·. · · .. ~ qailômeuos·'·de(. ~-. ·Âpoli,nii: ...: b1llho, ele:~ pec.":: 
;'.".·:'.:.' .. ,f'~}(i .''.).: . .-. ·,. ·:. ·· -; . Çanipo'Grande ... : .; rom·tue a.r 11sinlll mm auto~iatic:1. 
f!/l_;·:,A;:l~; :,:;\,>.,:,::, .. _'. ,. . ···De acord~ '. ~ dt áleoMdo Eslado · n11m~fJdi1d~à 

,, .• -1i :~.!. ,_,!,1.·, :-':' : •• · cont oteien.a L1· f . , aposentadoria 
·.~,\/1f··'::'.-~:~k,''. ·, .. : · :.io l-i1ii ~min,is-f·~:.: :· deua.rse'!" d~ esp«ial. o tem- 

'. \PJ'·;·-,::. , ·. · ·' trildoriegíonal da· ; .. "' canlratar indwr po _de tr.llrutlho 
-~~~ ,'- i•" ;, ·' ~·, · ·. Fun.1i {Funda,ão · sô· p:,ssaria a 
;1/;\-.: ·:·. :: . '·; Nacional do llldío) .e~ Caropo «>nt:ir agora. l'or excrnplo. um 

.. t,~t,, :_ ':·•',. ·,, · _ · Gr.r.Dde;. e'" "ão S<oln:itar à !'ro- hame-m de 441 anos só oolma ~ 
;,;q(;:··:,: ~ =:},,:·': ·:: cur.cb.iadoÍl'llbalho que aguar- aposentadocia depois dos 70 -r:'.j~"'.'.~-.::' ~:··. ,:_. \ ·r -· dear111tleghtaçiw e-.~cíflc111 para ;ui~ de i1lade. 

·,:\·.'. ·,~~~):, ·.:. '·i-:':,;, 1: : depois definir o assunto. hElcs t\ emissão d~ cartt'ir.a p11- 
~f · .'/· .. · · ·' ' ·· · saem pctdenoo (.Y)Ol er a..ssbwora rn índi(' vem ~enclo i:-onsiclcr:1- ,~., • ~ "tL -,,_ , _ . 
' tlac:11teira", coMord.i Lih. tlJ um íat1> 110\'0, ,,ue neni é loofgenasffl.lO q11do dlspenMdc,delrabaJhodoc:m18 da cana 

Oc-stlc <> inin,• da po[fm1ça dborda<lo no Esra1u1~, tla~ So- e ional. "O falo novo nã.u tsl.'í T~mbtm está se11do agcn- to~. govnnadm eleito. O objtli'>u 
do rcgi~lr<> de lr:i~lho elos ía- cielln,I~~ Jndígn,a• • .1ind:1 foi srr1do contc:mpladc,". rcs'-l!lta e> :t..dol uma reunião mm o Jrplla- é scnsibiliá-lo sohre os (l!Otile- 
d[o.s, õ1$ U.\i11as de :fü:ool e cana.- :ipto\'ado peln Co11gress._, Na, p,c:sitlcnte dai Fun.ii. do~ José Orcfriodo:sSan- ni:is do regi~o emclrteira. ,, 
'Direitos humanos' fará 50 anos Areas são invadidas 

~- 
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Empresas temem contratar índios para corte da cana 
O problema existe porque a Procuradoria do Trabalho ainda não definiu a forma de contrato dos indígena~ 

dor garante que com as mudanças ·s-..:1: .• · ,a· ·····."•d· .··>, 
na fonna de contrato, os índios vão uuvan, . eci li 
continuar tendo as mesmas ob~ga· por. eXOD.'er.~.·.~.':;'A;.;,.·tl, 
ções, mas podendo receber maJs. O . . . .· ,, , ,..., • .,.~.~·. ~ 
procurador afirmou que o processo d. L. , • ·.;,Lm··:.c, , 

'(... ctuiio1ra1t~!io, através da carteira. . e ISIO: · .. , . :'·;1 
. .!k.!!.3b.~füo, é i~I. Sendo as- , O~~ da Fww(f1111~ 
sim, o Estad~ o primeiro ~çiqNl!C\O~'~fiiilio~,t~y~; 
do País, a ter índios trabalhando Silvestre de Olivell:i!, ~~.li!!{~: 
com carteira assinada. taria, o~ exon~do ~ ·à:dini~l 

A situação provoca medo nos nistrador regional do.órgão:.~!!!. 
índios, que não estão acostumados ao Campo Grande, Usfo Lili(i:' .D.\l~; 
novo sistema. Eles temem também meando para ó cjjrgo Wélx,:, J..i6 
que as usinas deixem de contratá-los nardi, assessorde ga~inetc.'cm.i 
em função das exigências trabalhis- Brasília, Até oiltelli. l\ noi~·Usió'. 
tas. Os índio~(çrem trabalhar em afumava dcsconhcc:ér à ÍntiivciiJ. 
~va: 0 que é proibrdo por lei. ção ~m S?a ,adtnfoistr~~i;<>, .. (?~ 
Rãmaõhã_de ontem, cerca ~e 370_fn- anún~to foi fedo por Suliv~_-cll-!7j 
dios das tnbos terenas, guatos, ofaiés- rante um programa ·ele ~!en,l<f,;' 
xavantcs, guaranis e caiuás, estiveram Usío disse que·,isi.fàiJm#iisltân\fó) 
em Campo Grande para cobrar uma normalmente, icmbmnd<}'~ri)ii{. 
posição do MP. À tarde, eles deve- manhã de ontem, acomp,mhou 11!11'. 
riam se reunir com o procurador, na grupo de 370 · índios <io'-~~ta,do/ 
sede regional da Funai. Sete usinas ~urarite reuniãó:.coôi â fl*.#,,:í 
contratam a mão de obra índia, no Es- na do Trabalho; ·.-- · · ' . i\ · •'. ·.· 'l 
tado. A maioria está situada na região Há mais <\e. uma sc~i<>'. 
de Sonora, Basilândia, Sidrolândia e cargo, apó~.S!'F~.Q_llli<!q.~}'~; 
Maracaju. Segundo o cacique [zfdio de vi:itação ~por~~~); 
Albuquerque, três mil Indios são con- Lfsi~- Lili, é su~sti!Ufdp:',\ ~1i 
tratados anualmente, para trabalhar dSnc1ada Funai quer Jw,l,IJ~cllll>f' 
nas lavouras de cana. Este ano, eles ~ter;ventor ~ ~!W• para ~ 
ainda não puderam ir em virtude das ~ de que ~ atual ·adíiíijufi 
usinas estarem com medo da fiscali- trador tenha se fiívoiffldõs'wrtêi 
zação, Caso a situação não seja resol- relações poli~. J'fa ex~ 
vida, todos estarão desempregados, de ~u ~~· .J!!d de O~~~J 
As usinas já comunicaram que prefe- ~u~van Já ba~ ditb que Dã!! ~ 
rem gastar com a contratação de pes- jana ver políticos em·carg~ cbit-1: 
soas na Bahia. ves do órgão, ]>O!ém por~· 

----··· '\ · .~ das lideranças, acaboii a#l'~. 
· Lísio na administração ~giõiíãl:;' 

mesmo tendo exercido o· ·cmgo dei 
vereador cm Aquidauana. · ':- ,.':', · i 

1 Sêgo1ido *-tae:sair@&_i,ijfB!~" 
teria falado por telefone: cbnfo vii 
ce-presidente da Funái, j)tacflii>. 
Antunes, que também haviaJhe~ 
garantido desconhecer sohl'!i o fac1 
to. "Como funcíonãríoda ·p~~ 
só tenho que aguardar uma cpmu~· 
nicação da presidência", ~ou; 
Lfsio ~, Ele di~~ ,a.inca, CP.J;~; 
acredita na poss1b1lidade de haver,., 
intervenção, já que a ~sct_>lha ele: 
seu nome foi. feita p~r caciqué.s;1 
das aldeias,~ ~iisc,tiçà ~:upi ~j 
reter da Funai; em Brasília; e de. 
policiais f~: A, csooJ!iil co~j 

" ,,\Cl\!,&!l,,!~ .. :.~,wçl~ .. ".C.3 
de gwm~CJ:.9ll'l.íilcjji:ii~ ~I 
advccsário, MMcio 'Jettaai'pat,a o, 
cargo. A regional da Funâ.i, e: 
Campo Grande, ~!11 ~"·'" •. 
111.tel!I, mais ~ ~~ m!]. íncµOll:~I 
nas, guatós e. ofaié&:uvJIIllcll. ,i,·,;'! 

A s sete usinas de álcool do 
Estado estão se recusando a 
contratar a mão-de-obra in 

dígena, por medo de fiscalização 
trabalhista. As empresas ameaçam 
buscar empregados na Bahia, O pro· 
blema ocorre cm função da demora 
da Procuradoria do Trabalho, para 
resolver sobre a forma de contrato 
dos índios. Três mil índios, que de 
veriam estar nas lavouras desde o 
início do mês, podem ficar desem 
pregados. A Procuradoria exige a 
contratação mediante carteira assi 
nada, e o que estabelece o Código 
da Legislação Trabalhista. Ontem, 
cerca de 370 índios estiveram na 
Capital, cobrando uma definição do 
Ministério Público. 

Para diferenciar da "Lei dos 
Brancos", a Procuradoria criou um 
modelo de contrato, que garante dj_ 
reitos trabalhistas aos índios. De 
'";;,:ordo com o procurador Emers~n 
Miiíim Chaves, o objetivo é o reco 
nhecimento do vínculo de emprego 

J:Qmo forma de proteção ao índJ.2. 
Através do novo modelo de contra- 
to, os índios terão direito ao benefí 
cio do· 13.º proporcional, férias, 
atendimento médico no local de tra 
balho, horas extras, Fundo de Ga 
rantia por Tempo de Serviço, apo 

, ientadorias, entre outros previstos 
pela Lei Trabalhista. Segundo o pro 
curador, a proposta garante que o ín 
dio trabalhe por até 180 dias na la 
voura, mas tendo o direito de visitar 

... ".';:r· -----· 

Cerca de 370 índios estiveram na Funel pera cobrar uma posição a respeito do problema 
sua família na aldeia. Outra questão contratados ilegalmente, no ponto 
é de que em caso de doença, conti- de vista do que prevê a legislação 
nue recebendo o dia parado -, fle j trabalhista. 

J,ÉÍrtn_!.Q.~~~Qi.Proptj~tá!i.Jl}. .. <!..~.J!SÍ=-- A forma de contratação havia 
~ estão d~~~Qo c~a nova for- sido criada pela Punai (Fundação 
ma de con~. Marim disse que Nacional do Índio). Por não prever 
.JiITíjuiA,, os .frulio, vinham sendo direitos, alguns índios chegam a tra- 

balhar mais de 12 horas por dia, pa 
ra poder ganhar mais pela produção. 
De acordo com Marim, quatro ín 
dios morreram no ano passado, nas 
usinas, vítimas de acidentes de tra 
balho. Suas famílias estão sem rece 
ber auxílio pelas mortes. O procura- 
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,. . . 
-..:_ '_·: .11'0~~1-·a Federal prq 
ciBoU: Iatervír ontem, no fie i 
\iálda tarde, em um conflito~~ 

· surgido na sede ~gional da ~ 
Funai (Fundação Nacionálê · · 

· · do fnclio), onde a figura cen 
tral foi o índio Márcio Justi 
no Marcos. Ele tentou se 
empossar no cargo de admi 
nistrador regional, expedia 

; do vários ofícios de demis 
sões para chefes de postos, 
entre outros atos, que foram 
imediatamente condenados 
por pelo menos 170 cací 
qees e lfdere§ indígenas, que 
estavam no prédio aguar 
dando a posse do novo ad 
ministrador, Lisio Lili. 

Tudo começou logo 
após às 14h, quando o gru 
po de caciques e líderes já 
estava sem esperança quan 

-- to· à posse de Lisio, chefe 
do Posto Indígena Pílad R~ 
buã, que seria às !Oh. Como 
Lisio não tomou posse, 
Márcio resolveu assumir o 
cargo e_houve uma revolta. 
A Polícia Federal foi acio 
nada e precisou fazer uma escolta 
para retirar Márcio do prédio da 
Funai, em segurança. 
_ --- Até o encerramento desta 

· ~dição, o grupo ocupava o pré 
dio, aguardando comunícação.do 
presidente da Funai, Sulivan Sil 
vestres Oliveira, sobre a posse de 
Lili; O antigo admínistrador, Joel 

As Uderançaa Indígena~ esperavam uma solenidade de po~ae, que não houve 
de Oliveira foi exonerado do cargo Terena, Kadiwéu e Guató apoia- parte do eventual substituto do rui- 
por solicitação do· mesmo. grupo. varo a mudança de chefia na Funai ministrador, Márcio Justino Mar- 
que ocupou a Punai de Campo de Campo Grande. cos''. O cacique da Aldeia Cacheei- 
_Grande, ontem .. Foi feito um abai- · Na indicação de Lisio, os ín- rinha, localizada em Miranda, Ezf- 
xo-assinado no dia 4 último, solici- dios já previam o gesto de Márcio dio Albuquerque, um dos líderes do 
tando à nomeação de Lisio para Justino Marcos, alertando sobre· movimento, disse que a confusão 
administrar a delegacia na Capital, , "um possível clima de intraquilida- foi criada pelo grupo defensor da 
afirmando que mais de cem caci- ·:_ de, terrorismo e perseguições con- permanência de Márcio, no cargo 
ques e líderes .aldeados das tribos . -· tra servidores, _que ocorreria por de administrador regional da Funai. 

Agentes combatem tuberculose em aldeias 
Agentes comunitários estão 

combatendo a tuberculose entre os· 
índios guaranis/caiuãs e fazendo 
um levantamento mais detalhado 
dos casos da doença nas aldeias. O 
número de doentes índios represen 
la 14,9% do total de casos verifica 
dos ano passado em Mato Grosso 
do S~l- O a_clqii.n,istra~o_r rei,(on.~l _d~ . 
Fundação Nacicm\\L \lp.fqq/_9_.(fµ~ 
nai) no município de Amarnbaí, Jo 
sé Nilton Bueno, define a situação 
como grave. 

A tuberculose atinge mais os 
índios guaranis/caiuás. Eles são 
atendidos no hospital da Missão 
Evangélica Caiuá, no município de 

Dourados. Ano passado, o hospital 
cuidou de 144 índios com a doença. 
Em todo o Estado, foram 965 casos. 

Cinco agentes comunitários 
trabalham no município de Amam 
bai e dez em Dourados. Nestas duas 
cidades concentra-se a maior parte 
da população de guaranis/caiuás 
que possuem um total de 22 aldeias , 
ern municípios da R~giUo ·s1i'r do : 
Estado. 

De acordo com o administra 
dor da Funai, responsável pelos 
guaranis/caiuás, serão distribuídas 
cestas básicas para os índios doen 
tes. Grande parte dos tuberculosos 
abandona o tratamento antes da cu- 

ra, facilitando a transmissão da 
doença. Dos 114 doentes verifica 
dos anos passado, 22 deixaram o 
tratamento. 

A proliferação de casos de tu 
berculose entre os índios deve-se 
ainda às péssimas condições de vi 
da deste povo. Eles vivem em bar 
racos feitos de lona, madeira e co 
bertos por sapé. São cubículos com 
poucas condições de higiene. A 
bactéria que causa a tuberculose fi 
ca no ar destes ambientes abafados, 
facilitando o contágio. 

Enfrentando mi séria, fome e 
problemas com alcoolismo. os ín 
dios têm baixa resistência contra a 

doença. Existem casos de pacien 
tes que fogem do hospital onde fi 
cam internados para voltar a be 
ber. O alcoolismo atinge mais de 
20% da população de cerca de 25 
mil guaranis/caiuãs, segundo a 
própria Funai. 

A Secretaria de Estado de 
Saúde, apesar da gravidade do pro 
blema da tuberculose, não tem dis 
criminado os casos verificados en 
tre índios dos notificados entre os 
brancos. Somente quando os dados 
do hospital da Missão Evangélica 
Caiuá são comparados com a esta 
tística da Secretaria de Saúde se 
percebe a gravidade do problema. 

Técnicos ensinam 
indígenas a utilizar 
a energia elétrica 

Desde o início desta se. 
mana, todas as casas da co 
munidade indígena do Des 
barrancado, no Bairro Tira 
dentes, estão sendo vistoria 
das por técnicos da Enersul, 
para orientação sobre a forma 
correta das instalações e utili 
zação da energia elétrica. Na 
noite de sábado, durante mna 
reunião com aproximadamen 
te cem moradores, o gerente 
de Operações e Manutenção 
de Campo Grande, engenhei 
ro lido de Oliveira Mariano, 
informou que a direção da 
empresa, decidiu parcelar; em 
até cinco vezes, o valor das 
contas de energia vencidas na 
agência Jardim Paulista. 

Na reunião, os técnicos 
da Enersul apresentaram uma 
maquete com medidor, onde 
foi explicado o consumo de 
cada aparelho eletrodomésti 
co. Foi explicada ainda a im 
portância da utilização de fios 
e cabos bem dimensionados 
para evitar a fuga de energia. 
A reunião entre comunidade e 
empresa foi organizada pela 
presidente da Associação dos 
Moradores Enir Bezerra. 

Ela expôs a situação dos 
moradores do Desbarrancado 
durante um encontro prelimi 
nar na semana passada. Os 
consumidores reclamaram à 
Enersul que não poderiam pa 
gar os altos valores dos ta 
lões, porque a maioria recebe 
pouco ou está desempregada. 
Por este motivo ameaçaram 
retomar as gambiarras, práti 
ca utilizada quando ainda não 
havia energia elétrica instala- 
da no local. · 

No mesmo encontro a 
Enersul constatou o uso de 
fios com emendas irregulares 
e fora de especificações técni 
cas, favorecendo a perda de 
energia. 
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Audiência discute trabalho indígena 
A Procuradoria do Trabalho 

vai reamar hoje, em Dourados, au 
diência com representantes das des 
tilarias MR - de Maracaju - e Pas 
satempo - de Rio Brilhante - para 
discutir as formas de contratação 
dos indígenas para trabalharem nas 
lavouras de cana-de-açúcar. O ór 
gão discutirá a adoção do contrato 
por equipe, que garante o respeito 
às leis trabalhistas e respeita as tra 
dições culturais dos índios. 

De acordo com o procurador 
regional do Trabalho, Luiz Antônio 
Camargo de Melo, na próxima se 
gunda-feira haverá outra audiência 
em Nova Andradina para discutir a 
mesma questão. Neste encontro é 
esperado a participação de 50 lide 
res indígenas. A intenção do órgão 
é evitar que sejam constituídas 

cooperativas de trabalho, que na 
verdade somente teriam a função de 
burlar a legislação do trabalho, oca 
sionando perdas aos participantes. 

Uma das conquistas da pro· 
curadoria para eliminar a explora 
ção do trabalhador é o compromis 
so assinado com a Cooperribas - de 
Ribas do Rio Pardo -, na qual ela 
está proibida de fornecer mão-de 
obra às carvoarias. O termo, firma 
do no dia 18 de fevereiro deste ano, 
é a solução para ação civil pública 
aberta pelo órgão. 

O desrespeito implicará em 
multa de SOO UFIR para cada traba 
lhador, o que corresponde a R$ 
480,55. De acordo com Luiz Ca 
margo, na cooperativa não havia 
respeito à CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas). 

1k . - 

----, .. "'"". 
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Encontro vai reunir hoje 
20 caciques em Dourados 

Da Sucursal de controlar o trabalho dos índios 
Depois de várias disputas in- fora e dentro da aldeia. 

ternas pelo controle do poder da Carlito de Oliveira disse que 
Reserva Indígena de Dourados, atualmente o clima entre as tribos 
nos últimos meses, a situação vol- é de tranquilidade e de vontade de 
tou a ficar sob controle nas duas acertar uma forma de convívio 
aldeias e, para discutir vários as- com a sociedade branca e a própria 
suntos de interesse das nações comunidade indígena, sem dispu- 
Guarani e Kaiowá, os 20 caciques tas por poder ou terra. 
que compõem o conselho dessas Na primeira etapa de instala- 
tribos se reúnem hoje na Aldeia ção do núcleo indígena, seis áreas 
Bororó. foram destinadas a experiências na 

A reunião está marcada para Aldeia Bororó, onde serão implan- 
às lOh, na casa do Avá Yeguá-Caí, tados programas de incentivo à 
o cacique Carlito de Oliveira, que produção agrícola, distribuição de 
já administrou a aldeia no início da sementes, preparo do solo e orien- 
década. Segundo ele, um dos as- tação técnica por parte de uma 
suntos a serem discutidos é o fun- equipe da prefeitura. 
cionamento do núcleo indígena Para o cacique, um dos mais 
instalado na aldeia, que tem como antigos da reserva, todos os 20 
finalidade incentivar os índios a membros do conselho já estão 
desenvolverem várias atividades, atuando na aldeia, convocando os 
inclusive a agrícola. índios para participarem desse pro- 
, Uma novidade que os índios jeto e orientando-os quanto à pró- 

/ 

vão discutir na reunião de hoje é ªj pria política cultural das duas na- 
cri~ç_ão d_e_~_-C(?OJ?~rativa na al- ções, Durante a reunião de hoje,.os 
deia, que trataria da coiifiã,i,iíção de índios também devem discutir ou- 
mão-de-obra indígena, uma forma tras melhorias para a reserva. 



ne Cab,=te da iwocu,ç,o...,._. a 

;§if~RTorienÍ eren~;é·~~~~~do ªP·;;;· 
Social d1:· pescadores • · _,, • 
;:::r.,:.sobre abono ser interlocutor político 
-ia e lacrJ Mais de 1,4 mil pescadores O governador Wilson Barbosa A nomeação do assessor' foi resulta- 

fissionais pertencentes a sete Martins nomeou um índio da Aldeia do de uma reunião recente em Aqui- 
unicípíos de Mato Grosso do de Ipegue, município de Aquidauana, dauana da qual participaram líderes 
1 devem solicitar, o seguro de- para ser interlocutor do Governo junto indígenas e o governador. 
mprego durante O período da 'aos povos indígenas de Mato Grosso Waldomiro Wargas tem apoio 
·acema, que vai de novembro d~ Sul. A nomeação d~ ten:na ~a1do- do deputado estadu~l Roberto. Orro 
vereiro de acordo com estima- miro Wargas, 48 anos, Já foi publicada (PSDB ), que possui base eleitoral 
.vas da 'Delegacia Regional do no Diário.Oficial do Estado. Ele prefe- nas aldeias ~~s índios t~renas. locali- 
abalho. o abono será pago em re de~ommar seu cargo.como assessor zadas na regiao de Aquidauana, 
:ês parcelas de R$ 120 00 ar especial p~ assuntos ~dígenas, ~ Mato Grosso d~ Sul !em atual- 
d r it t O did P a assessona de Comunicação Social mente cerca de 50 mil índios. Deste 
· a ~o rei an e. . pe 1 0 po ' do Governo íntormou que Wargas ... total;pelo menos 20 mil são guara- 
:r feito até 120 dias após, d~ 1.. . . ocupa.simplesmente o cargo deum as-1$/,,nis-caiuás' distribuídos em 22 aldeias 
novembro. A DRt vem onen- "sessor nonnal.·A diferença é queele da região Sul do Estado. Trata-se do • 
.d(, j>_s pescadores sobre õ bene- manterá contatos com índios éomo in- povo em situação mais miserável, 
10. terlecutor político. Não haverá nenhu- afetado pelo alcoolismo, tuberculose 

De acordo com Sílvio Esco ma estrutura especial para o assessor, e suicídios. 
, delegado regional do Traba que até agora não assumiu o cargo. De acordo com o assessor índi- 

o, no mês passado foi realizado Na administração passada, o. cado por Wilson Martins, as discus- 
trabalho de orientação j unt Governo do Estado criou a Secretaria sões para sua nomeação contaram com 

a Pirac colônias de pescadores det - Especial de Assuntos Indígenas, ocu- a participação dos guaranis-caiuás, 
re . d do os documentos necessári pada por Edna de Souza, filha do líder · que têm como principal problema, na 
rmitidas ara o requerimento do beneffci indígena guarani-caiuá Marçal de sua opinião, a falta de terra, disputada 
r~tí as as: Será exigido o registro Souza, assassinado em 1993 devido a na Justiça com fazendeiros. Para War- 
na com ca di tas 1 da t .,_ adê · d Direi ( - ês anos no Ibama (Instituto Br spu pe a posse erra. gas, que e ac mico e íto tran- 
a. ileiro do Meio Ambiente e d 8 Wilson Martins assumiu o car- cou a matrícula), o Estado precisa de- 
.obre a par- ecursos Naturais Renováveis) 0 go e manteve uma subsecretaria, senvolver projetos para agricultura de 
população, adastro no INSS (Instituto N _ ocupada pelo índio terena Evódio subsistência nas aldeias. Ele espera fi- 
'.J e conser- V; e r dminí tr ti' li ad d.ir abi de . ponal de Seguro Social) e 8 argas. om a re1orm~ a . s. a - car g o . elamente ao g mete 
qu~~ro dosp:omprovantes de contribuição va do Governo, o órgao foi extrato. Wilson Martins. ~ 
reg~ 0 pan-,Srgão de securidade (são pagos 
em rou quetensalmente 2,7% do salário mí 
o-~o~erna- 'mo). 
nai~na. dos A chefe do Serviço de Em 
est :dm:- · rego e Formação Profissional da 
sAen ° e~RT, Márcia Bossay Braga, des- 

1. mesma ó . d" 3 d 1 icou que no pr ximo ia e no- 
a pe os em- b h á . - . 'á em ro aver uma reurnao na nco ue . q ári J apitai com representantes das 
contr os olônias de pescadores de Coxim, 

ês Lagoas, Aquidauana, Anas 
cio, Corumbá, Miranda e Porto 
urtinho para que sejam defini 
s os procedimentos que facili 
ma solicitação do seguro de 
mprego. Em contrapartida será 
resentado o total de pescadores 
e vai requerer o benefício. 

Neste ano é esperado um 
mero superior aos 1,4 mil pedi 
s realizados no ano passado, já 

~ asn::~~:Ó~e ?S in~eressados passaram a 
a e. evidenciar os documentos ne- 

. ssários antes do início da Pira- 
sentido, va ma. Deste total, somente 30 so- 
1 den~o d itações em 1996 foram indefe 
as, _pois nã · das. Após o acatamento do pe- 
1 cientffic do do seguro desemprego, os 
iue poderã aeficiados recebem o valor de 
e d~pois li 120,00 em 30 dias. Serão três 
ites · rcelas no mesmo valor. 

Com a liberação, os pesca 
res terão 60 dias para retirar o 
inbeíro nas agências da Caixa 
onômica Federal (CEF), segun 
Lucineide Miranda de ~ouza, 
efe do Setor de Seguro Desem 
go da DRT. Após este período, 

pescador terá 30 dias para entrar 
im recurso e solicitar as parcelas 
benefício. 

o 

Dourados 
Da Sucursal 

A 9. • Região Militar selecio 
nará técnicos e auxiliares de En 
fermagem do sexo feminino, com 
idades entre 19 e 30 anos, 2.º grau 
completo, que sejam voluntárias à 
prestação do serviço militar, na 
graduação de 3.º sargento tempo 
rário, para preenchimento de vagas 
existentes no posto médico da 4.ª 
Brigada de Cavalaria Mecanizada, 
em Dourados. 

Para se inscrever e obter in 
formações mais detalhadas, as 
candidatas deverão comparecer de 
3 a 5 de novembro, das 12h às 
16h, no posto médico, localizado 
na Travessa Olavo Bilac 10, Par 
que Alvorada. 

As interessadas em ingressar 
no Exército deverão apresentar, no 
ato de inscrição (original e cópia), 
a certidão de nascimento, certifica 
do de conclusão do 2.0 grau, certi 
ficado de conclusão do curso téc 
nico de Enfermagem ou Auxiliar 
de Enfermagem, registro no Con 
selho Regional de Enfermagem do 
Estado ou franquia provisória e 
duas fotos 3x4. · 

O comando da 4. • Brigada 
não revelou o número de vagas 
disponíveis. 
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Ofaiés-xavantes podem perder cestas básicas 
a 

:O alerta é do procurador Adão Levoratto, ao constatar que 
:a Funai ainda não providenciou novo convênio com a Cesp : o s 50 índios ofaiés-xavantes 
: estão sujeitos a perder o di- 
• reito às cestas básicas que 
:recebem da Cesp (Companhia Ener 
:gética de São Paulo), pois o convê 
-nio firmado para tanto, está chegan 
'do ao fim e não existe qualquer mo 
'vimentação da Funai (Fundação Na- 
• cional do fndi o) nesse senudo, se 
:gundo garante o promotor de Justiça 
e Defesa do Meio Ambiente de Três 
:Lagoas, Adão Valdcmir Levoratto 
Ele enviou ofício ao procurador-ge 
-ral da República em Brasília, Geral 
.do Brindeiro, expondo a situação. 
: Segundo o promotor, o Go 
-verno federal pode solucionar "as 
: sérias dificuldades pelas quais está 
:passando a tão sofrida e quase ex 
-tinta pela civilização branca, nação 
:ofaiés-xavantes, em decorrência do 
;não cumprimento por parte da Cesp 
-e da Funai de algumas obrigações 
;assumidas no convênio". Em segui 
•da destacou que "a cláusula sexta do 
;convênio prevê que o mesmo terá 
:uma vigência pelo prazo de cinco 

anos, a partir da data de sua pubh 
cação no Diário Oficial da União, o 
que aconteceu no dia 19 de maio de 
1994, podendo ser prorrogado e ou 
alterado mediante termo aditivo, 
desde que não implique em modifi 
cação do objeto" 

Depois observou que Já hou 
ve um atraso significativo no cro 
nograma da Cesp. com o reassenta· 
menta da tribo ocorrido em março 
último, lembrando que "temos um 
pouco mais de um ano de vigência 
do convênio, devendo ser prorroga 
do, a fim de ser evitado um prejuí 
zo maior ainda aos índios". Adão 
lembra também as palavras do ca 
cique Ataíde Francisco Rodrigues 
Xehitã-ha, falando do "desespero, 
desânimo e a desesperança dos 
ofaiés-xavantes na nova árli. onde 
não existe um fio de águii sequer, 
demonstrando assim a necessidade 
do retomo desse povo para a anti 
ga terra de seus antepassados, onde 
existe tudo o que precisam para vi 
'ver com felicidade". 

.Óbras "de escola rural 
.devem ser reiniciadas 
. Tris Lagoas · presença do aposentado José Mi- 
'..',, . DoCorte6pOndente randa da Silva, 71 anos. Ele se 
·_e , . .-: :"° As obras de. construção da aproveitou das rumas da escola pa- r l!iitola .A$Ifdola de Três Lagoas ra transformã-las em lar. 
•jo~lcm· ser reiomadas. A Delegacia . . Problemee como falta de 
,Iteglonal do Mi,nilitério dá Educá'- água. de energia elétrica, dos peri- 
·.:,çto já. deu o sínal_ vetde para o pro- . gos oferecidos por bandidos e frágil 
'.: jcto;1jue ain& terá' que passat pela' estrutura .ffsica-ílo.prédlo são rotina 
;~roviíçlo do Minist!rio da Educa- ' na vicia do dnico morador do local. 
~çãó, ~ B~Ofa. · · ' ·. '. / . '.'Toda a estrutura do madei 
:7: · ':·-, Na.semana passada;' estíve-. ramento' está podre. Quando chove, 
~- em conversações 90m a direçfii? várias telhaa caem só coín a força 
~lia c'lelegacja;' os secretários niunici- : da' água. Sei que 6 perigoso ficar 
l.paíQ de; Bllúcaçlo,. ~osé Bentó de r aqui, más ,não tenho para ondr ir". 
}~e/le.Pbrás, AirtónPereiri.1. ' Silva, qúe vive de uma aposenta 
·,:Jt~1,·; o·mjeto·dc~çãose, 'doríade R$ 120,00, é atacado 
~~i-d~ alicerees1que· fórám: :· C!)nstantemente por ladrões, que 
~vaníaliol qu:üd<i da coas'fniçl!o - ' chegaram a. deixá-lo somente 'com 
' da escola. Cerca de R$ 500 mil se- a roupa do corpo e sem nada para 

Trata-se de um local com 
1.937 hectares que está devidamen 
te demarcado pela Funai, vizinho 
do imóvel onde estão atualmente, 
possuindo 84 hectares. Entretanto 
surgiu uma questão fundiária e nes 
sa situação não há possibilidade das 
terras onde estão os cemitérios da 
tribo, serem devolvidas para os 
ofaiés-xavantes. A área antiga pos 
sui vários cursos de 'água, entre eles 
o Ribeirão Boa Esperança, e os cór 
regos Sete e São Paulo. 

A gleba que os índios ocu 
pam atualmente não atende às ne 
cessidades básicas dos ofaiés que 
são caçadores e gostam de pescar, 
além do costume de sempre estar 
próximo de rios e córregos. Eles 
não têm tradição para a agricultura, 
como acontece com os terenas e 
ainda conforme observação do pro 
motor, estão, dessa forma, em um 
acelerado processo de perda de 
identidade e um dos sinais mais 
evidentes é a falta de ensino da lfn- 

0nati"vã-~s-crianç~~· __ ------ .. -----~alés ~epend~~ da cesta báslcu1LCeap_para_s_• allm~--- 

\J n di os procuram comida em lixões 
Dourados 

Da Sucursal 
A melhoria na qualidade de 

vida das famfhas indígenas da Re 
serva de Dourados ainda está lon 
ge de se tomar realidade, por falta 
de apoio da Funai e de outros ór 
gãos públicos. Nos Iixões e em de 
pósitos de entulho é comum índios 
serem vistos, especialmente mu 
lheres e crianças, procurando obje 
tos e restos de alimentos para rea 
proveitamento. 

Um desses líxões fica na 
MS-270, na saída para o aeropor 
to, bem no fundo da Aldeia Boro 
ró. É um trajeto que centenas de 
indígenas fazem todos os dias para 
irem para suas casas, retomando 
da cidade Eles aproveitam e fa- 

_..... 7f'n1 '"'''' n"ir•1d·1 nf',,•,~ 11•1'·11 nndr• 
r\h..;',:M=-:::> ~\O'i~ d,..\iu.N, 

O nível de pobreza é alto en 
tre a maioria das famílias da reser 
va, principalmente, entre os caiuãs, 
que possuem pequenos lotes onde 
plantam apenas o essencial para 
viver, como milho, mandioca, ba 
tata-doce e abóbora. Pelas ruas de 
Dourados, os índios pedem peda 
ços de pão e restos de comida, que 
completam a dieta deles. 

Mas, nesses depósitos de li 
xo, as índias e as crianças acabam 
encontrando objetos descartados 
pelos brancos, que vão desde ele 
trônicos defeituosos até resto de 
material de construção, que são le 
vados para os ranchos da reserva. ' 

Boa parte dos indígenas vive 
em estado de indigência e como 
não tem o que comer saem pela ci- 
rf:idP h;itrnd" n;p.: c~;p,')<..: nr,lindn 
(fon-'títv·~- - L6'TY\((U,, ~ m,.1,n·') · 
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1 Promotor quer solução para problema de of aiés 
·I As dificuldades pelas quais passam os índios foram 

relatadas à Procuradoria Geral da República 
A situação difícil dos 

ofaiés-xavantes, que vivem em 
uma reserva de 484 hectares em 
Brasilândia, sob um acordo fir 
mado entre a Cesp (Companhia 
Energética de Silo Paulo) e Fu 
nai (Fundação Nacional do Ín 
dio), foi denunciada ontem pelo 
promotor de Justiça e Defesa do 
Meio Ambiente de Três Lagoas, 
Adão Valdemir Levoretto, para 
a Procuradoria Geral da Repú 
blica, em São Paulo. Na denún 
cia, o promotor solicita provi 
dências, no sentido de regulari 
zar a área, de forma a dar uma 
vida mais digna aos 50 mem 
bros que restam de toda a nação 
ofaiés-xavante. 

Eles reclamaram que a 
área é imprópria para a lavoura, 

·I pois plantaram mandioca, milho 
:! e outras cultura há sete meses e 

até agora as plantações não cres 
ceram mais que cinco centíme- 

, 1 tros. Além disso, estão receben 
do apenas cestas básicas, sendo 
que o último repasse do gênero 
feito pela Funai, foi há dois me 
ses conforme disseram, recla 
mação que a Cesp desmentiu 
ontem apresentando a relação 
das 14 famílias que habitam o 
local e recibo da entrega do 
mesmo número de cestas bási 
cas, assinado pelo cacique Ataí 

' de Francisco Rodrigues. 
Quanto à má qualidade da 

' ' terra, a Cesp alega que a área foi 
negociada com a Funai e com a 
participação do cacique Ataíde, 
antes da ceie hração do con vê 
nia, restabelecendo também a 
entrega de alimentos durante um 
ano. A estatal explicaque o lo 

. cal foi escolhido por dois moti- 
:• · vos básicos, sendo o primeiro 
• ' : por ser uma área anexa à reser 
[ va que está sendo questionada 
:, na Jus~ça e por dispor de vege- 1, .,.•J ,, 

/ ,; !) 
' . 

..• ,. e:~ l ' 

Os índios ocupam uma reserve lmplentede pele Cesp 
lação nativa totalmente preser- equipamentos médicos e escola- 
vada. res, cabendo a Funai a contrata- 

A empresa esclareceu Iam- ção de médicos, dentistas e pro- 
bém que a responsabihdade as- fessores. Não existem médicos e 
sumida com relação as habita- dentistas no Centro de Saúde, 
ções e aos equipamentos da re- onde estão paralisados um com- 
serva, foi com a construção e pleto gabinete odontológico e 

" um ambulatório. 

~ 

lndios da Aldeia Jaguapiru criam conselho 
cional do Desporto, vinculado ao 
Ministério Extraordinário dos Es 
portes, vai começar a ser desen 
volvido na Reserva Indígena de 
Dourados a partir da próxima sex 
ta-feira. O lançamento do projeto 
acontecerá durante solenidade 
marcada para às !Oh, do dia l 7, e 
deverá contar com autoridades fe. 
derais, entre elas, o presidente dà 
Funai. 

O projeto será desenvolvido 
até o dia 31 de dezembro, consis 
tindo no desenvolvimnto de ativi 
dades esportivas, culturais e re 
creativas para os índios com ida 
de variando entre 7 e 15 anos, in 
clusive com a distribuição de uni 
formes e alimentação. Para parti 
cipar, o índio precisa estar fre 
quentando a escola. 

Paralelamente ao Projeto 
Aldeia Solidária, a Prefeitura de 
Dourados irá desenvolver ativida 
des também para os adultos, 
corno provas de futebol, natação, 
canoagem e arco e flecha. 

Dourados 
Da Sucursal 

Os 4,5 mil índios da Al 
deia Jaguapiru, em Dourados, 
criaram o Conselho Indígena de 
Dourados, com o objetivo de 

· buscar soluções para os proble 
mas enfrentados pela comunida 
de. Votaram cerca de 1,2 mil ín 
dios terenas, guaranis e caiuás 
com idade acima de 16 anos. Pe 
lo voto direto, Ramão Machado 
foi eleito chefe administrativo 
do conselho. com 62% dos votos 
válidos. O conselho é formado 
por várias secretarias, não ha 
vendo remuneração salarial para 
seus integrantes. 

Em audiência marcada para 
a próxima semana, os integrantes 
deverão informar o prefeito so 
bre sua forma de atuação, além 
de fazer algumas reivindicações. 
"O importante é que a prefeitura 
esteja conosco e que possamos 
trabalhar no sistema de parce 
ria", afirmou Wilson Mattos, se- 

cretário para Assuntos de Admi 
nistração e Comunicação. 

Uma das propostas é a 
construção de um centro polies 
portivo e recreativo na reserva. 
Para isso, o conselho já tem em 
vista uma área que pretende ad 
quirir para a construção. A prefei 
tura se encarregaria da obra e os 
índios ainda pretendem colaborar 
com a mão-de-obra O conselho 
também já comprou urna área de 
sete mil metros quadrados para 
ampliação do cemitério de Jagua 
piru, Ao município caberá provi 
denciar maquinário para execução 
de terraplenagem no terreno. 

Clarice Célia Echeverria, 
responsável pela Secretaria de 
Meio Ambiente do conselho, dis 
se que a entidade pretende reali 
zar promoções que revertam fun 
dos. Além disso, pretende buscar 
também patrocínio externo. 

Aldeia Solidária 
O Projeto Aldeia Solidária, 

desenvolvido pelo Instituto Na- 

Terenas querem posse de área ocupada 
los representantes da comunidade 

Na área que fica na região do 
desbarrancado, os índios moram 
em barracos de madeiras, utilizan 
do gambiarras nas redes de água e 
energia elétrica para obter essas in 
fra-estruturas básicas. Na semana 
passada, funcronãrios da Enersul 
(Empresa Energética de Maio 
Grosso do Sul) estiveram no local e 
desligaram os fios, porém, os inte 
grantes da comunidade fizeram o 
religamento. 

São 96 famílias que vieram de 
aldeias situadas nos municíplos de 
Miranda e Aquidauana, em busca de 
uma vida melhor para seus filhos 
Depois de ocuparem a área que 
atualmente pertencente a Funai, que 
está sob judice, desejam sua transfe 
rência à prefeitura, para o bairro ser 
loteado e receber infra-estrutura. O 
prefeito deverá levar um parecer ju 
rfdico a Funaide Brasília, como for 
ma de se obter uma solução. 

Os 300 índros terenas - distri 
buídos em 96 famílias, ocupantes de 
80 barracos - que há mais de dois 
anos estão ocupando uma área de 5 l 
mil metros quadrados na região do 
desbarrancado, no 
Bairro Tiradentes, 
estão querendo uma 
solução para o im 
passe sobre a posse 
da área entre a Pre 
feitura Municipal e 
a Funai (Fundação 
Nacional do índio) 
para que seja msta 
lada infra-estrutura 
bástca, corno água encanada e rede de 
energia elétrica, além de ocorrer a 
possibilidade da aquisição de lotes. 
No início do ano os indígenas, com 
apoio de entidades filantrópicas, cons- 

truíram uma escola na área com capa 
cidade para atender as 240 crianças 

Ontem à tarde foi realizada 
uma reunião de mais de duas ho 
ras entre os representantes da co 

munidade, Funai 
e a prefeitura. De 
acordo com Enir 
da Silva Bezerra, 
do Cômite inter 
tribal, a conversa 
com o prefeito 
não resolveu na 
da, pois qualquer 
melhoria na área 
depende da defi 

nição sob a posse. A reunião não 
pôde ser filmada e nem fotografa 
da por determinação do Poder 
Executivo, que não gostou da 
convocação da imprensa feita pe- 

Noventa e seis 
familias ocupam há 
mais de dois anos 
51 mil metros 
quadrados, no 

Bairro Tiraâentes 



---------- -- - 
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Indios 
· oZ3/05/S:+- - ~oou:> ~~. ~~-. - • querem ser prof issionalizados 

IP.lili!">tl[ifoi&f..._•."". ,.:· . ,_._. ,~_E· ~-:.,..,; ,. . ·• ":-. ;;,.a Os índios são os mais ansio 
sos para participar dos cursos de 
Qualificação Profissional. ''Eles li 
gam constantemente", garante.Ana 
Margareth Vieira.. A metá é ofere 
cer curses profissionaliz.antes·~ de 
alfabetização .para aproximada- - 
mente-mil índios no Mato Gfusso 
do Sul ·As aulas serão ministradas 
nas aldeias ou 'cidades próximas: 

. Os cursos oferecidos vão de 
corte e costura, pedreiro, cârpmtei 
ro e até informática. enue outros. 
Como alguns índios não possuem 
escolarização suficiente, ó Sine vai 
oferecer também cursos de alfabe- 
tização. .. 

Marineide Martinez Ron 
dou, de 29 anos, gostaria de parti 
cipar do curso de corte e costura. O 
marido está desempregado. ~~ufa 
ria o curso se existisse"; ga:mnte. 
Ela conta que não tem onde deixar 
os filhos. Janaína, de dois anos, e 
Jean Carlos, de cinco. Como não 
estudou múito - apenas até a 2.• do 
primeiro grau - o único emprego 
que conseguiu foi de empregada 
doméstica. 
·. -Ana Cristina de Almeida, de 
2Ó anos, fez inscrição pará realizar 
o curso de corte e costura. - "Faz 
tempo, mas não lembro mais quan 
do foi", conta. O curso seria minis 
trado numa escola próxima. Ela 

~-----,~-,-EII ~'·:Íf~~~~ .. ;,:r;:•. - .;::i:! 
r.;'.;;.>(' -·· ~~ . ~;:--:,,». r,-·.· •. ,.,._, .••• ,,,..."'"'·"""'~> _ .. j 

Como costureira a índia pode melhorar a renda familiar 
também trabalhou como doméstica, fez o curso. Com o curso, ele acre· Cerca de cem famílias vi- 
mas confessa que optaria pela con- dita que ficaria mais fácil para arru- vem na "aldeia" construída ao Ia- 
fecção de roupas se soubesse costu- mar emprego. "Todo mundo aqui do do Bairro Tiradentes, na saída 
rar. está esperando pelo curso", afirma de Três Lagoas. Grande parte fez 

O índio Ezequiel de Almeida, Ele deixou Aquidauana há um ano inscrição para o curso, que ainda 
de 21 anos, conta que já se insere- e veio para Campo Grande na espe- depende da liberação dos recur- 
veu duas vezes. mas até agora não rança de arrumar um trabalho. sos. 

Reserya indígena será beneficiada com esporte 
Ji1/z.,B/o'3/bourados salhos e alimentação, além de ou- O custo total do projeto é de 

Da Sucursal • tros benefícios. R$ 268 mil, sendo que o Governo 
A Reserva Indígena de Dou- Integrando também o projeto, federal, através do Ministério dos . 

rados será beneficiada com um pro- o município terá a oportunidade de Esportes, vai liberar R$ 232 mil, 
grama direcionado ao esporte e à trazer grandes nomes da música po- enquanto que a prefeitura entrará 
cultura, denominado Aldeia Solidá- pular brasileira, como Chico Buar- com R$ 36 mil. O recurso deverá 
ria Para que esse _ • que de Holanda ser liberado até o final do ano, 
projeto seja colo- Serao desenvolvidos e outros artistas, parcelado e assim que o dinheiro 
cado em prática, programas para a sem custo de ca- já estiver à disposição, o projeto 
foi assinado esta fi - _, l chê, ou seja, pa- será lançado e os índios poderão · 
semana, no Mi- or~afaO ae at etas gando apenas a se beneficiar das atividades que . 
nistério dos Es- indigenas, que passagem e a es- serão levadas para a aldeia. Se- 
po_rtes, pelo pre- receberão uniformes tadia. E~se siste- g~~do assessor~s. da prefeitur:_a, ' 
feito de Doura- , _ ma parou de um varias outras atividades deverão · 
dos, um convênio ' e alimentação grupo de artistas ser incluídas com a finalidade de . 
no valor de R$ que decidiu se proporcionar ao índio novas op- 
230 mil. Dentro do programa, os empenhar em favor da causa indí- ções, tentando com isso impedir a · 
índios da reserva local terão instru- gena, oferecendo esse benefício violência e reduzir os problemas 
tores para todas as modalidades e aos municípios que investem na que ocorrem com frequência na · 
os atletas receberão uniforme, aga- área. comunidade. 

1. .~}~8/o~ J 'ft·· DOURADOS 

lndios são contra indicações para cargos na Funai 
Da Sucursal 

Lideranças indígenas repre 
sentantes de 22 aldeias kaiowãs e 
guaranis elaboraram um documento, 
encaminhado aos deputados esta 
dnais e à Fundação Nacional do Ín 
dio (Funai), onde dizem não concor 
dàr com a indicação de Celso Maciel 
e de Adão Irapuitã Brasil para ocupa 
rem cargos na Administração Regio 
nal da Funai, em Amambai. 
· "Celso e Adão não represen 
tam os índios kaiowás-guaranis. Para 

nos representar, tem que ser urna li 
derança escolhida em reunião de ary 
guassu (assembléia indígena). Para 
nos representar tem que fazer parte 
dessa comissão", afirma a nota. 

Os indígenas dizem que que 
rem ser consultados para indicar "no 
mes coerentes com nossa realidade, 
pessoas que possam ajudar e não 
pessoas que venham nos atrapalhar, 
como os nomes que os deputados de 
nosso Estado indicaram", salientam. 

As lideranças dizem ainda que 

"há outros sujeitos que se dizem re-, 
presentantes dos kaíowãs-guaranís, 
mas não são, como o Celso Maciel, 
Adão e o Eduardo {da entidade Ce 
din). Essas pessoas que não respei- / 
taro as verdadeiras organizações 
kaiowás-guaraois não merecem con- 
fiança". · 

A reunião aty guassu, que é 
realizada periodicamente pelas lide 
ranças indígenas representantes de 
dezenas de aldeias do Estado, acon 
teceu anteontem. em Dourados. 1'i, 1 • 

'. '1 1 li 
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Miséria agrava problemas de saúde nas aldeias 

Hospital trata de índios 
desde 1961 em Dourados 

Doi.1 ind ms comercram 
um as.Hn.unoto e foram presos 
em Dourados Mnf.s tarde, des 
cohrrn-.se que eíes estavam com 
luberculose Ot tndros formn 
cnr anunhados pffrn o Mi.s.rlio 
Evan g elica Cawd, mantida 
desde /92R pela Igreja Presbi 
l~r,nntJ, e q11e em 1961 deu int 
cio à criação do fio rp1tal Porta 
da Esperança Nc1 ipoca, havia 
aperras uma enfe-r,,u1r1c1 P! foi 
1mprovuada c,mn ala para o Ili· 
bacc,lo.sf'para os dorr tndios, 
Pouco depois Já tmvta um grr, 
pn deles inttrrwJo com (1 doeu 
çn. 

(}u,·m rrl,11fJ ,•fio /,,it,lnu 
I n f1<1Hor Orhmdo Jindrwfr. 
Itoj« com 87 ,rnnJ. Em 1942 ele 
\'ClO rlt: Mmos Geruís /Ntrtr ser 
Nr a mrs rifo em Dourados. Sua 
espns a, já [al ecid a lrtf seis 
ano t, dona Ln1tle Bonfun ide a 
lí im, n rri(1çâo ,le 111,w e,tfr,. 
mlJr-112 patcr nt lm/rof, qtcr .trm 
pre q11r [icnvam docntr t 11roc11- 
,·nwmr np,Jn na Muuio Eva11- 
gili, "· Na c·pnca, d mu.i,Jn em 
[ormrulu peíov igreja., Presbíte 
riana. Pr~sb1ttriancr in dep en 
dente, Metodista e Mis.H10 
Amerka,rn At11nlm~me, tó ,rr 

duos primeiros conl1111u1111 um 
cln.s no traboího. 

A nrual Ala de foberci,fn. 
.se do Hotprtrtl pos.sttr 60 Ieítos. 
sep arodos o [emínína do ,rroy 
cr,11110 Destes, 45 costvmum fi 
car ocupndos por doentes in 
cluhrdn cricu,çtis. Sobrtt'()lJ11do 
n ola, situado on lado do ho.spí 
MI, <>bserw1-.se qut! ela tem o 
formcu o de unia oca, como 
ideariz.or, dona Lotde, 

A ala [oí comtmtda 8rn 
P" à dooção de igrejas da 1/o 
landa Os recursos vieram aos 
pnr1co.T. Foram necessârios 
mois de c1tu:n nnc.r para can.u 
i,:111 r u vrrbn tmfa Arl q11r em 
1979. a ata Jr,i [innírncnte mu1t 
gurada. 

- s, não [oss« o ,mbn/1,o 
da Mis.riio Evangélica. n tnber 
c11lo.se leria dirimado os (ndios, 
dr" "p"rtor Orlando, atual 
""!lllt j11!J1lt1,lo t marsmdo tm 
TJ011r-ndot. "J\nlct 1rcol/1icm,,M 
or dmmlrt paro ter lu,:ar 11nrn 
morrer", lemhrn o medico res 
pmu,h·cl peta A 1d (/~ Tuberc11- 
fosc, ltam lam,iznH, 61. refe 
rindo-se à n.s.u.uênc,o oos !u 
dios ,ut época tm qru não lu, 
via a ala 

O fndFo mal, velho mora num barraco de lona. J.di o líder da 1!1ldeh1 {«baixo) tem a1ó eeíultu ~ _ 

A Reserva lndlgena de Oou 
rado<i: apresenta conuaxtes de d 
dade grande De um la<lo o lldcr 
dt1. Atdei11 l;tgu.itp1n.11 o terens R.a 
mito Mach.ido da Silva, 52 anos. 
que usa celular e tem uma F. I 000 
e um carmnhão F.4000 na gara 
gem de sua casa, uma das melho 
res da reserva De outro o Cl'liuti 
mais velho: Qmlomino Ricaru, 98 
anos, que vive com a mulher tam 
bém idosa num barraco que n~o 
tem doic; melros de altura. e é tlo 
l:im:mho de. um banheiro 

li~ 12 1100~. lbrnilo j~ foi H- cif cnnvcgulr ~&t1.1, 
der a aldeia. No início deste nu!.;. de p:1..~.,., oe dins :10 
novamente se elegeu eapltão, nu- lado da mulher Ma- 
ma dispnta que contou com outros ria, também idosa e 
dois cnndldatos e 888 eleitores com dificuldade, 
Ele tem projeto< paro a aldeia, Pre- de caminhar. Ele · 
jende fazer convênios com empre- vive na Aldcin. 
sas cerealistes para que os: fndios Doror6, onde o capitân é Lueia- Tecido e que por 54 ano~ tomou 
püeeam plantar milho, <i:;oJi. fciji'lo no Ar~vofo de quem recebe njn. contn tl.1 nídci:1 A mi:i;~ri:1. e11;t~ 
e tri~o. j!'t que nem sementes pt>'õ· da para ir à cidade um:1 vez rm denuo e forn cio barraco rlo c:1in~ 
suem p:1u começar o trabalho. mês receber a aposcntadorla do Qtiilnrnino No interior de ~ua 

Rnmão diz que muitos ín- INSS. casa, de divido espace cnm ,;n- 
dio,; entregam as terras para pro- Quando .1 Reserva (nd(gcn:1 coo; de i\rT07. e feijfü>, •• eu estoque 
prie,,rios rumie cultivarem. Ele de Dourados foi demarcada. Qui- Jn mês ra.r:1. se allmentae Oo b.· 
prefere não usar a palavra arren- [omino tinha 21 anos, era rezador do de fora. há a terra e~rernmfn 
da:mento, pm.; denomjna n rclaçã.o e :mxilior do c11.cique trcn~º· já fa: para ~e! culli\'a{f.1. 

como de pnrccri ~. 
cm que r índio ce 
de a temi e fica 
com parte d=1 pro 
duç:lo. 

Se Ramito 
M11chado Iem per~~ 
pectivas de lfdcr, o 
opo<entodo Quilo 
mino Rícarti pode 
se considerar de- 
sa mparado na ve 
lhice. No barraco 
de lona, onde é djfí. 

---·--- 

Os caimí.~ 1110mm 
em barracos de lona, 

facilita1tdo a transmissão 
da tuberculose 

G mnde parte dos fndioe da ne 
-:cn·:t lr,dfgcn.'I tlc l)our;,dm 

como -./~~~t,~: J~~::~~o1!cJt~n~~~=~ 
vela rm,ima :1 ~ufadc Â.., C:N'I~ '1:111 
d1,1:ml<'<l l' 11·r< :ut,,~ p11r h.'lf.1 n rvpc 
1,1 .Jn pt,1111m 1 '111,1 ,Íj.!U,I !'Of,Ít..d, 
p,,i, o ,1;·11dc c,1fi con1:m1111:.1<l11; ,p; 
c,1rn1I:,, d:1 nldcra vâu precrinns e. 
sem ler condrçi>c~ de cultivar. <'-" In 
du,,,. arrendam º" hectares qnc poc; 
encm. rcíolt:t u v ,cc-cJpir:Tn (vrce-lf 
cler1 dn ,\Jdd.i U11tnró, At;,;onç;in de 
Oh\C·ir.i (":,,trn 1(, :tm1,; A mit;(,na 
e:,,.,~ rcl.111111,acti1 e rnn u :,ho ímlil e etc 
c<N>" ele 111hcrcul<"c 

A Rcverv :1 lmlí~en.i de Doura 
dos foi lÍCU1;m..,1tl:1 na dêc.1tf.1 tlc 10 
pelo cn1.'io ~cr\ iço de Prorcç:io ;,o 
lndio tSPí), ôr~ílo hoje lf.lr,,hirm,x'tl 
em Fun.,; Eb 1cm cerca d~ J.5 mil 
hectares e é formada pelas aldeias 
Jaguapiru e Bororõ. scparnd.te rnr 
unm rodovia e,t.1ctu:1I :t poucuv Qlll· 
lômetw" do centro J:1 eidade de 
D0m:1Jo<. 

Nn~ :ilt.!e1,1~ vivem. segunde o 
úhitno catl,,,.ttt1mC'l1l(.l tJ.1 Fund:1ç;\o 
Nacional dn Ítldin (f'unaí). mni,; de 
6 rnil frtdL(1~ enttc g:u:i.rnn1ii/c.1iu.is, 
qoe sno :1 m.Jdri:1. e 0( rerenas um 
pn, o mai!i rró,;;pern e adepto da 
ogrícul(uro 

- O índio bebe :i~ui\ no cocho 
de Um.3 fim:ndJ próxun~. diz Asnm 
ç:'io É que o :içude, :i]érn de c(õtar 
cmn:uninadn. íic;i t!í,;(:mlc ,k mmra, 
c,,,,.a, """1m.,.in J:i r'-1~ rc\.olrndo 
com :i ,.í,u:,ç:io. Ek ='knl.le ~ im 
pn:n<.1 de vil.riM p~iir:;e,; cm ,. i~ita àç 
akk1:i, Recebe lam~m P'1Htrct1!i cm 
êrnc:t~ de e'c1ç:in. nu,;; mrncn viu rc 
,;uJr:ido. "O que você,;, r,odem f:t1er 
pdo._ roJio,; r pcrgurn~ rncréc.lulo 

Alt!m da mt •• éria. o,; indioir:; cn 
Írt"Uli\tn rmhl<"m.1 •lc nknoh,;nm c1nc 
ai;r:n :i ;irnt!;1 m.1b :1 ~irn.11,.fo tio,; 
docnlt:"i <1e rulicft'nh)'.c O l:l(lil:lo d:1 
/\lclei;i /:1.gu:1p1ru, RnmJn Mnch1,do 
J., Síl\':., S'.!, que p1tlcrc !ICf d1:mmJo 
de cheíc ndminfqr:ni vo, .:Jlf.tt1m1u rc 
ccnlerncn1e o cnrgo e prttcttd~ 1r ntr.1,; 
dns qu~ abiio1fonar:1m o trat:,mcnto 
médu:o pllr.l lcv:l..lm de ,..ohn. no hos 
pilal Sobre n ~1c(l{l1i<mo. potém. di1 
que nilo tem como e,·,,:ir o con.1mmo 
de bobid• Algnn, índios chegam ao 
17on10 de hc.ber .41coo1 puro 

Em :1.011~ amtôott$, n Rcscn·:, 
de Dourndo!I regi,;,travtt o mtuor mi 
mero de suicfdios entre os gurmmisl 
(:tiu:h Mais de 120 de1cs se mRla 
ram. por enforcomento ou tomando 
veneno, nos til11mos dez MOS naque 
l:1 reserva. 

O número de s.uiddfos cniu es 
te ono. Os líderes da, ,Ideias atri 
buem o raro à aç1io das i grejo.s. 
Atu:ilmcnte, mcl:idr do,,; írttlio~ ~ 
e,·angélica. O próprio copir3o da Al 
deia Bororó. Luciano Arévolo. ,e 
,ornou pastor de uma igreja organi- 
1,,do por ele. 

- Hoje esta .sociedade cJcverfo. 
í:11,er mu110 mais pelo índio. que é 
produto d:1 mnrgínaH7 .• ,ção da M>cie 
dn,le r>cpnb: lt!'lltun o índio comn 
.•. 11gt1h11ntlo. lnuu:ntn ,e Jo,mn Sonret, 
13. um;, da~ primdra'i eníerrnerr.is 
que ir:ttou dfl!t índto'I mbercuFosoi; 
~m Dourn~ na d&::1d:\ de 60 

TntM e rorO"i: lltt&on: C<'fttn 

-~--- 



A luta para retirar as crianças das carvoarias ainda continua 

Menores ainda não 
deixaram carvoarias 

Crianças fora da escola tra 
balhando na boca dos fornos e 
péssimas condições de trabalho 
ainda são realidades em algumas 
carvoarias do Estado. A situação 
foi constatada pelos membros de 
Três Lagoas da Comissão Perma- 

nente de Investigação e Fiscali 
zação das Condições de Trabalho 
em Mato Grosso do Sul. Eles 
também encontraram carvoeiros 
doentes e víumas de intoxicação. 
água contaminada e ausência de 
banheiros. Página 6 

Tuberculose ataca 7 % dos 
índios e escapa do controle 

. . 
O fato ocorre· na 
Reserva Indígena 
de Dourados, onde 
dezenas deles estão· 

hospitalizados 

A tuberculose está fora de 
contrai e nas aldeias de 
Mato Grosso do Sul. Cer 

ca de 7% dos se is mil índios da 
Reserva Indígena de Dourados, 
localizada ao Sul do Estado, po 
dem estar com a doença. Nos 
centros urbanos, a incidência não 
passa de 0,8% dos moradores. A 
avaliação é do médico ltaru Ya 
mazaki, 63 anos. responsável pe 
la Ala de Tuberculose do Hospi 
tal Porta da Esperança. mantido 
pela Missão Evangélica Caiuá, A 
doença também atinge cada vez 
mais crianças. parte de las com 
menos de um ano Nos últimos 
18 meses, 28 índios abandona 
ram o tratamento contra a tuber 
culose, voltando para suas aldeias 
e transmitindo a doença a outras 
pessoas da farrulia .. No ano passa 
do, 186 índios foram internados, , 
mas somente 69 se curaram. A 
maioria dos índios da Reserva In 
dígena vive em barracos de lona 
- como se a aldeia fosse uma fa 
vela - e enfrenta a falta de água 
potável, pois o açude está conta 
minado. Páginas 7 e 8 Crianças Indígenas com tuberculose internadas no Hospital Porta da Esperance 
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A Funai (Fun- ~ 
dação Nacional do f 
Índio) e a DRT (De 
legacia Regional do 
Trabalho) vão per 
correr as aldeias in 
dígenas - da região 
Sul do Estado - para 
emitir a Carteira de 
Trabalho e Previdên 
cia Social para os ín 
dios que trabalham 
no corte de cana-de 
açúcar nas destila 
rias de álcool. A me 
dida é inédita no 
País e decorre de um 
acordo entre duas 
destilarias - localiza 
das em Maracaju e 
Rio Brilhante - e o 
Ministério Público 
do Trabalho, que 

. move ação civil pú- 
blica contra estas • . · -. A''..,.·,~ Os índios trabalham no corte da cana-de-açucar empresas. r-u- 
nai terá que cuidar da emissão de çante, geralmente o líder da aldeia, 
carteira de identidade e.certidão dd que reúne os fndios.Estes não fazem 
nascimento para os índios. Fói fixa-' a contribuição previdenciária. 
do um prazo de seis meses para- Além da ação contra as duas 
cumprimento dás medidas',:durantc destilarias, que concordaram em fa- 
este período a ação contra as destila- zer o acordo, existem outras sendo 
rias será suspensa. : movidas pelo Ministério Público do 

O acordo saiu de urna audiên- Trabalho no Estado. O acordo inédi- 
eia na 2.ª Junta de Conciliação e Jul- to pode ser extensivo a todas as a\- 
gamento de Dourados, presidida pe- deias do Estado, caso dê certo. Du- 
lo juiz Francisco Lima Filho. Ele rante o prazo de seis meses, a Insti- 
julga ação movida pelo Ministério tuto Nacional de Seguro Social 
Público do Trabalho contra as desti- (INSS) não vai autuar as destilarias. 
larias. No final de 1995, foi instau- Umaoutra propostaainda de-' 
rado um inquérito para apurar as ve ser discutida nas aldeías por con-í 
condições de trabalhos dos índios ta das liderenças indígcnas.·;Trata-se f 
nas destilarias daí foram propostas de' forma de "terceirizar" os serví-r 
as ações. ços] Os índios se organizariam cm 

Não há um número preciso, "êooperativas ou empresas para· pres- 
mas pelo menos quatro mil índios tar serviços às destilarias. Por en- · 
são. ou já foram, empregados em quanto, nada foi discutido ainda diz . 
uma das oito destilarias de álcool o administrador regional da Fu~.~~ 
que existem em Mato Grosso do Sul. cm Campo Grande, Joel de OliveíraJ 
R.rJns.~b?:.c;~P.t:~&!~Q-,dosJ~4i9.( O procurador regional do Tra- 
~~.m .. ~1>-s=mpi:cau e se .teeum~..a u~ balho, Luís Antônio Camargo, e 
contr~to,: que a PfÓJ?~ª Punaí, ª8'?f,; pro~uradora-geral d~ Funai, Ana 
proibida de fai&·lodntermcdiavaA Mana Carvalho Moreira, aceitaram 
Existe também a figura do encabe- o acordo para registar índios. · 
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Indio rejeita carteira de trabalho 
Cerca de 2.400 indígenas tro.balham sem registro nas destilarias e usinas do Esiado 

111 A recusa dos índios em assi 
nar carteira de trabalho e contri 
buir com a Previdência Social 
está "emperrando" as negocia 
ções em torno do trabalho índí 
gena nas usinas e destilarias do 
Mato Grosso do Sul. Segundo o 
delegado regional do Trabalho, 
Sílvio Aparecido Escobar, por 
causa dessas duas questões, os 
debates de ontem foram inter· 
rompidos e serão retomados na 
sexta -ferra. 

Atualmente, de acordo com 
o levantamento feito pela Co 
missão de Fiscalização das Con 
dições de Trabalho nas Destila 
nas e Carvoarias, 2.400 índios 
trabalham no corte de cana no 
Estado. Conforme a Funai, esses 
trabalhadores recebem Ulll 
adiantamento de R$ 100,00 e 
ganham até R$ 300,00 no finai 
do contrato de trabalho, que 
dura até 60 dias. O valor final 
depende da produção de cada 
um. 

Com a assinatura da carteira 
de trabalho, alguns índios, prin 
cipalmente os guarani-kaíowi, 
temem perder os "privilégios" 
dados pelos empregadores, 
como o transporte e o adianta- 

menta. Por outro lado, alguns 
indígenas também têm cons 
ciência dos prejuízos ao traba 
lharem sem registro. 

"Conheço muitos trabalha 
dores que, ao se aposentarem, 
ficaram sem nada a receber. 
Com o registro, pelo menos, eles 
não ficam desamparados e 
alguns deles já estão conscien 
tes quanto a essa questão", res 
salta Márcio Justino, funcioná 
rio da Funai em Campo Grande. 

O titular da DRT, Sílvio 

!Escobar, informou ontem que ~ 
serão consultados o ministro da f 
Previdência, Reinhold Sthafa 
nes, e a direção da Funai em 
Brasília sobre a questão da car- 
teira de trabalho. "Quem sabe 
eles nos dão uma luz para resol 
vermos o impasse", disse. 

A negociação está sendo 
acompanhada por entidades 
nacionais e internacionais liga 
das à causa indígena no Brasil, 
principalmente pela utilização 
de mão-de-obra nas usinas e 
destilarias, ocorrência que não 

Í\ existe em outras regiões do País, J 
J' segundo garantem os dirigentes li 
do Conselho Indigenista Missio 
nário [Cirní). 

-- 
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TEMOR: risco de perrler ''privilégios" assusta guroroni/kniowó 
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A queatlo que preocupa é o trabalho""' o n,gi.tro em cara.Ira _ ''.11 

. Ministro vai conhecer 
' .- .__ •,.- • ~ J 
: situação de indígenas 
t •- - . . ri, 

! em destilarias do MSfl 
. - . ' '1 

Paulo Paiva, do Trabalho, vem ao Estado ainda este mt''-'' 
, t . ..lt,%: .• ,. 9,, 1,, ,1.,_;e_.iWGJ_.5t3'Sdt3ii?Lli, ·~·· w 
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>RREIO Dó ESTADO QUINTA-FEIRA - 24 DE NOVEMBRO DE 19g4 

1têstilarias deverão registrar índios 
! /J::1' é definitivo e o Ministério do Trabalho garante que a exigência começará a valer em janeiro 
1 c1 t l O Ministério do Trabalho 

determinou que, a partir do dia 
1° de janeiro, as destilarias de ál 
cool do Estado empreguem ín 
dios somente com registro em 
Carteira de Trabalho. O projeto 
de um contrato coletivo de traba 
lho entre índios e as empresas 
foi rejeitado pelo Ministério. A 
Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT-MS) já encaminha ofícios 
âs destilarias informando sobre 
a decisão. Cerca de sete mil ín 
dios se empregam por ano, du 
rante o período da safra, em usi 
nas de álcool de Mato Grosso do 
Sul. O registro profissional para 
índios é inédito no País e está 
sendo criticado por antropólo 
gos, segundo informações do 
Conselho Indigenista Missioná 
rio (Cimi). 

Grande parte dos índios, 
principalmente, os guaranis/ 
'caiuã, que vivem na região Sul 
do Estado reluta em aceitar. a 

carteira de trabalho. A DRT-MS 
já havia tentado exigir o registro 
este ano. A solução para o impas 
se tinha sido a elaboração de um 
documento, uma espécie de con 
trato coletivo do trabalho, elabo 
rado em conjunto com Fundação 
Nacional do lndio (Funai) e em 
presas. 

Mas, a idéia foi rejeita pelo 
Ministério do Trabalho, ao con 
siderar que não pode haver dis 
criminção entre índios e demais 
trabalhadores, explica o delega 
do regional do Trabalho, Sílvio 
Escobar. 

O trabalho de índios em des 
tilarias estã sendo alvo de inqué 
rito instaurado pelo Ministério 
Público do Trabalho, com o ob 
jetivo de apurar denúncias sobre 
as condições precárias em que 
eles trabalham nas empresas, em 
alguns casos ganhando menos 
que bóias frias, e a omissão da 
Funai com relação ao problema. 

A DRT-MS ainda deve se 
reunir com a Funai e destilarias 
de álcool que empregam mão-de 
obra indígena, com o objetivo de 
comunicar a determinação 'do 
Ministério do Trabalho. · 

De acordo com o delegado, 
a preocupação é que as empresas 
de destilarias deixem de empre 
gar índios optando por trabalha 
dores vindos de outras regiões-do 
País, principalmente do Nordes 
te. Nesse caso, há a possibilidade 
de ocorrer a mesma sítuação.das 
carvoarias, onde trabalham em 
regime de semi-escravidão pes 
soas que vieram de Minas de 
rais, aliciadas com falsas premes- 
sas. 1 

O trabalho de índios em car 
voarias já foi mencionado no 1;e 
latório da Comissão de Traba 
lho, Administração e Serviço Pú 
blico, da Câmara de Deputados 
em Brasília. 



·t~t{íillt~aores · rurais 1êf ão registroem carteira 
;/:i~!>l(ft:··:.l;_,;::f!1.··' ... , .•.. '. ,\•';, ·. , . . , , ,' . , , , , , , 
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~i,i~ruraúi''gái/in1. da.cátegoria. 'O delegado regio- ral5 é bastante comum no Esta.: .entre à Fetagri a Federação da pregador e tra~.a:Jhadores. , 
\!l'íiiobttjãtóriàilietité ~ nal do Trabalho, Sílvio Escobar, do,sendoalvo!Í°nstaritedefisca~ :Agriculturfde Mat!) Grosso do ht . . •,, .. :'.rd .. . .a~ 1'tál>allió lí Pr~vid!n~ explicou que os trabalhad~res ru- lizaçt?es !rab~lhistas .. A conveção :sul (Fama.sul), .na semana pas- ~ ~"':,!l.'° 0 

~~ (CI'PS).,dos_ trabaíha- rals conseguiram n.a Con~tit~ição coletiva Já foi encaminha ã DRT- . ,sada .. : .,,, : :·t<; "· . o contrato ~1eJvo entre ín- 
lelt!s i'üf1liÍ 1ló Eittdo. O acordo de 1988 a garantia do registro MS para registro. · · . , ', .. ·• • dios e destilarias * álcool ainda 
'dl".,fhiridd ,Já· conve11ç1fo·~o1e\. profsssiorial, que somente agora 1 

.' A Fetagri-MS divulgou que · P~la conv~nção, s~gundo ª não foi assinado pela Fundação 
•'w~e.~11 vl~ncia entre sgos- está entrando ~m vigor com ~ o piso salarial dostrabalhadores Fetagrr,? trabalhador ainda ~erá . Nacional do fodio (Funai) e o 
~!imO ·e. runho de 96. A convenção coletiva.·, · · rurais>, fixado na convenção cole· ,ª garantia de outros benefícios, sindicato que representa aquelas 
ie~~ dos.Trabalhai:lores na De acordo com a Delegacia tiva, ficara em uni salário'mínlmo _como compro;"~te ~e paga~~- , empresas. As usinas ·enfrentam 
~-·-~~ Mat~ Gros.w ~o Regiº~·ª' do Traba.lHo (DR!: acfCSC!do ·d~· 40% a· ser pago j~ :to .comª disci:1mmaçao do salano problema com uma das clãusulas 
.(Féülarl•MS) diwlgou a. 10- MS), a falta de régístrõ prof1s• a partir de a~osto. O aco~do fol .e 1mportánc1~ descont_ada. Os do centrado, segundo _a ~!li ~- 

~º~.llórnb !l).iilC!~nqiiitta · -sffflr.lt entte Qs tratmllnnfores nc~-~aldtt ap& negot1ações ... ·:em.pregados, amda. vá<>: go~r-,de-7, ·índíos''êiiiprêgàoos'iliis"empresas· 
,.,,t1ibuhw. ,1 ~-.· .• ,, • , .•, 1 • • •• • •• 1. , • ,.-· •• 1fénas e descan~. se~anal remu-, precisamsergarantidosporsegu· 

·~erad~s, ~lém do 13 e FOTS_o~ de vida coletivo'. 
_indemzaçao por tempo de servi· ro , . 
lço. As usinas, de acordo com o 
1 . . delegado regional do Trabalho, 
f . Se a convenção for cwilpri· S1Mo Escobar, não estão consé" 
Í d11, os tra~~lhadores rurais não guindo encontrar seguradoras iô· 
. vão ter do 'que reclamar. Alé~ : . teressadas · em elaborar um con· 
·de equipamento de segurança, o tràtó de seguro de vida para os 
.empregado com família eonstí- . lndios. Essas empresas, explica 
'. tuída terá ainda uma horta cole- ... o delegado, têm dúvidas sobre 
'tiva ou individual ao lado 'de sua ···a elaboração do documento. Por 
. residência para consumo pró- exemplo, em caso de morte, ~ 
.prio. A horta será implantada seguradoras não sabem para 
taças a um acordo entre em- quem pagar o seguro. 
, , ,. , • 1 1, I '~/ , ~•, • ,f• \ •, ~ , •r' •. • • 

,/!/' 
/ /._-y- 

r ' 
1 ~ 
r ~ 



- CORREIO DO ESTADO 

-eR_Ç~~Fr,IR~.:::-C'~PE AGOSTO OE 1994 

Acordo trabalhista de 
índios sai esta semana 

O acordo coletivo dos índios 
que trabalham em destilarias será' 
aprovado esta semana, segundo ga 
rantem representantes do Ministé 
rio do Trabalho, Ministério Público 
e das empresas de álcool. A assina 
tura da minuta do contrato depende 
apenas de uma reunião para acertar 
os últimos detalhes do acordo. 

- É um solução paliativa para 
salvar o ano. O Ministério Público 
não abre mão do registro em cartei 
ra para a próxima safra - afirmou 
ontem o procurador-geral do Tra 
balho emMato Grosso do Sul, Luiz 
Antônio Camargo. 

Pelo que está acertado, o traba 
lhador índio terá direito a receber 
90% do que ganha o branco, isto 
porque o índio teria direito a ali 
mentação, transporte e demais au 
xílios. O índio irá receber R$ 0,64 
por tonelada de corte de cana-de 
açúcar de 12 meses e R$ 0,67 por 
tonelada de corte de cana-de-açúcar 
de 18 meses. 

As negociações para o fecha 
mento de um piso salarial para os 
trabalhadores indígenas é uma rei 
vindicação antiga de diversas enti 
dades não governamentais. Um 
passo decisivo neste sentido acon 
teceu no ano passado com a criação 
de urna comissão, encabeçada pela 
Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT), unindo 23 entidades oúbli 
cas e não governamentais que se pro 
puseram a negociar melhorias de vi 
da e de trabalho para os trabalha 
dores - brancos e índios - que 
trabalham em destilarias de álcool 
e carvoarias. 

No ano passado foi aprovado 

o registro em carteira de índios, um 
fato inédito na história do traba1his 
mo brasileiro. A medida encontrou 
resistência até entre os índios· e n 
que se está negociando agora, é •a 
implantação do registro de, ÍQJ"IIUl 
mais lenta mas contudo irremediã 
vel. 

As conversações visando o <e 
gistro em carteira avançaram mes 
mo com as contínuas alterações nl))õ 
peças-chaves que realizam as negQ; 
ciações. Do ano passado quandg f2_i 
criada a comissão para cá, já foi 
substituído o presidente da corais 
são e titular da DRT, dois admínís] 
tradores da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) de Amambai e a díre] 
toria do Sindicato das Indústrias de 
Álcool. 

Apenas a Funai de Amamba] 
mudou de administrador duas vezes 
nos últimos três meses e quem estã 
no posto hoje ocupa um mandato 
tampão. A diretoria do Sindicato dq 
Alcool também sofreu uma altera, 
ção na semana que passou, com ir 
renúncia do ex-presidente por moti~ 
vos particulares. : 

Para Camargo, a alteração nos' 
cargos não implicará em mudanças; 
na negociação porque elas são reali 
zadas em níve I de entidades. Ames~ 
ma opinião tem o gerente do Sindi-' 
cato das Indústrias de Álcool, Paulo: 
Vasconcelos, que ontem se pronti-' 
ficava a fazer a reunião para assina] 
tura do contrato.que vem sendo' 
adiada há duas sextas-feiras conse-: 
cutivas mas segundo o delegado ti.i 
tular da DRT. Sílvio Escobar, dest~ 
semana não passa. ' 
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DRT define contrato 
de índios em usinas 

O salário mínimo dos índios 
empregados em destilarias de ál 
cool deve ficar em R$ 164, en 
quanto os indígenas menores de 
16 anos não serão mais admitidos 
naquelas empresas. Esses são al 
guns pontos da minuta do con 
trato coletivo para os índios, con 
.clutdo ontem pelo Conselho In 
digenista Missionário (Cimi), 
Fundação Nacional do Índio (Fu 
nai), Ministério Público Federal 
e Delegacia Regional do Traba 
lho. A medida inédita no País, 
precede a implantação da cartei 
ra de trabalho para os indígenas, 
e ainda regulamenta o trabalho 
nas usinas, dispondo sobre as 
medidas de segurança e carga ho 
rária. 

Ainda esta semana, a minu 
ta deve ser apresentada ao sindi 
cato que representa as destila 
rias. As empresas podem contes 
tar claúsulas do contrato. A novi 
:<fade principal é que os índios vão 
passar a assinar contrato indivi 
~uais com as destilarias já na sa 
ira deste ano. Esses contratos se 
rão homologados pela Funai e 
Ministério do Trabalho. 
: Entre as medidas propostas 
)ta minuta está carga horária de 
~ito horas, uso de _equipamentos 

de segurança, proibição dos ín 
dios trabalharem na pulverização 
da lavoura de cana-de-açúcar e 
pagamento de uma taxa, no 'Valor 
de 20% dos salários de cada índio 
contratado, destinada às aldeias. 
Quando os índios deixarem a al 
deia para trabalhar na destilaria, 
a empresa vai ter que pagar 50% 
do salário mínimo para sua fa 
mília. 

Depois das denúncias de ir 
regularidades de trabalho semi 
escravo, é a primeira vez que são 
definidas as regras para contra 
tação de índios em destilarias. 

Menores 

Por outro lado, a Comissão 
de Fiscalização do Trabalho do 
Adolescente se reúne hoje em 
Nova Andradina com entidades 
que trabalham com menores de 
idade, como a patrulha mirim e 
empresas em geral. 

Há denúncias de que meno 
res estão sendo empregados sem 
registro profissional na cidade, 
principalmente em marcenarias. 
As atividades vão ser de orien 
tação junto, às entidades. A co 
missão vai informar sobre a im 
portãncia do registro profissional 
para os adolescentes. 

---------- . -------------------------------- 
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Contrato para índios 
começa a ser definido 

Representantes das destila 
rias de álcool no Estado, da Fun 
dação Nacional do Índio (Funai) 
e Ministério Público do Trabalho 

' 'começam a definir amanhã a im 
' . plantação do contrato coletivo 

para índios empregados na usi 
nas. A reunião ocorre na Dele 
gacia Regional.do Trabalho 
(DRT·MS). Uma minuta do do 
cumento já foi elaborada com re 
gras para contratação dos indíge 
nas. O documento vai ser anali 
sado agora pelos empresários. 

Na semana passada, a Co 
missão Permanente de Fiscaliza 
ção em Destilarias e Carvoarias 
do Estado, que apura denúncias 
de trabalho semi-escravo, visto 
riou as destilarias Passatempo, 
em Rio Brilhante, e MR, no rnu 
nicípiodeMaracaju. A DRT-MS 
notificou, segundo informações 
do procurador regional do Tra 
balh.o, Luís Antônio de Camar 
go, as empresas por não mante 
rem condições de segurança no 
trabalho, e pela falta de condi 
ções sanitárias dos alojamentos. 

A assessoria das destilarias 
informou que o delegado regio- . 
nal do Trabalho, Sílvio Escobar, 
garantiu ·que a situação das usi 
nas vistoriadas é satisfatória. 

Entretanto, a comissão ga- 

. L' 

rante ter 
0ídéntificado 

98-íridiÕs 
trabalhando na destilaria Passa 
tempo e, ganhando menos qoe 
um "trabalhador não índio". En 
tre eles estariam pelo menos <lei. 
índios menores ( com idade ·ent?é. 
15 e 16 anos). que trabalhariam 
sem equipamentos de proreção. 

De acordo com a minuta do 
contrato coletivo para os índios, 
as destilarias não vão poder con-;: 
tratar menores de 16 anos e aindà: 
terão que fixl\_r um piso salarist 
mínimo para os indígenas: · · ~ 

o contrato, onde deve coni 
tar o nome do índio, idade, o,ú.\ 
mero da carteira da Funai, ser! 
homologado pela Funai e DR'.J;'; 
Segundo o procurador do trab.~ 
lho, para o próximo ano a intetj; 
ção é implantar a carteira-de tfa.:. 
balho para os índios. ' 

Também esta semana, a co 
missão de, fiscalização divulga re-, 
latório da vistoria feita nas desti 
larias. As usinas, que exportam. 

, açúcar e álcool para 12 países ,da. 
Europa, negam que mantenham 
seus empregados em condições 
subumanas. A partir do relatQ,; 
rio, o Ministério do Trabalho pçi· 
de tomar providências, caso h~ja, 
irregularidades apontadas c~11r; 
tras destilarias. 
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)RT ilDpõe contrato individual a índios 
t;SStr 

rsa é a condição para que eles possam trabalhar nesta safra em destilarias do Estado 
; índios, que trabalham 
.tilarias de álcool no Esta 

. 1 passar a assinar um con 
, .dividual com as empresas, 

· da safra deste ano ( desde 
por solicitação da Dele 
Regional do Trabalho 
. No ano que vem, todos 
os vão ter· que ser regis 
em carteira de trabalho, 
á deveria ter ocorrido em 
deste ano. A última esti 
da DRT revela que mais 
mil índios trabalham em 
·ias no Estado. A medida 
ta no País. 
gundo o delegado regio 
frabalho, Sílvio Escobar, 
lo que resultou na adoção 
trato ocorreu ontem du 
eunião com a Fundação 
ai do Índio (Funai). No 
o vai constar o nome do 
o número da carteira da 
! o salário. O documento 

. 1e ser homologado pelo 

1 

irio do Trabalho e Funai. 
lo sistema antigo, os fn 
am empregados sem con 
'e trabalho. Somente al- 
abalhadores ( conhecidos 
encabeçantes) possuíam 
, com a empresa. Cada um 
cabava empregando gru 
ios. Com o novo contrato, 
genas menores de 16 não 
o ser empregados. 
última fiscalização da 

DRT-MS, em destilarias de ál 
cool no Estado, revelou a pre 
sença de menores (alguns com 
menos de 14 anos) nas empresas. 
DRT quer impedir que a irregu 
laridade continue ocorrendo. 

De acordo com o Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi) 
em Campo Grande, o número de 
índios empregados nas destila 
rias pode chegar a dez mil. Atra 
vés dos contratos individuais, o 
Ministério do Trabalho e Funai 
vão saber exatamente qual o nú 
mero de empregados naquelas 
empresas, facilitanto dessa for 
ma o registro profissional defi 
nitivo. 

Desde que a DRT-MS pro 
pôs a carteira de trabalho aos ín 
dios, as reações foram imediatas. 
Parte foi contra e o restante con 
cordou. Houve negociações en 
tre destilarias e representantes 
indígenas. O principal ponto de 
discussão era que uma vez regis 
trados em carteira, os índios te 
riam em seus salários descontos 
variados, como para a Previdên 
cia ou transporte, por exemplo. 

Com os contratos não ocor 
rerão descontos na folha de paga 
mento, explicou Escobar. Segun 
do ele, o documento representa 
a preparação para a carteira de 
trabalho já no próximo ano. O 
registro profissional para índios 
é inédito no Brasil. 

Comissão de fiscalização terá nova estrutura 
A Comissão de Fiscalização 

do Trabalho em Destilarias e 
Carvoarias vai sofrer uma redefi 
nição. Amanhã, representantes 
da comissão se reúnem na sede 
do Sistema Nacional de Empre 
go (Sine) para adotar novas es 
tratégias de combate ao trabalho 
semi-escravo. O problema é que 
a a DRT ficou com toda a res 
ponsabilidade pela comissão, 
passando a gerenciá-la sozinha, 
explicou o delegado regional do 
Trabalho, Sílvio Escobar. 

As denúncias de serni-escri 
dão nas carvoarias de Ribas do 
Rio Pardo, Água Clara e Três 
Lagoas e em destilarias conti 
nuam surgindo. Como os traba 
lhos acabaram concentrados 
apenas na DRT, existe dificul 
dade para apurar as denúncias. 

A partir de amanhã, as reu 
niões da comissão serão sediadas 
no Sine, e não mais na Delegacia 
Regional do Trabalho: Outra 
medida será adotar novas estra 
tégias de fiscalização. Um gran 
de problema é que as carvoarias 
e destilarias acabam sabendo 
sempre com antecedenc1a, a da-" 
ta em que a comissao pretende 
fazer uma fiscalização de surpre 
sa. A decisão foi anunciada na reunlãQ de ontem entre os membros da comlssio 

/·- 
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Miséria dos índios'ôô'MS é a maior do País 
A afirmação é do presidente da Funai, que quer aumentar as áreas indígenas no Estado 
' O presidente da Fundação 
Nacional do lndío (Funai), Di 
narte Madeiro, afirmou que a si 
tuação de miséria dos indígenas 
'da região Sul do Estado, onde 
'?.vem os guaranis/caiuás é a mais 
precána do País. Ele prometeu 
trazer o procurador da República 
em Brasília, Aurélio Veiga Rios, 
para verificar o problema. O pro 
curador pode intervir agilizando 
os processos das áreas indígenas 
demarcadas e homologadas, mas 
que estão em litígio na Justiça. 
Segundo Dmarte, de 22 duas re 
servas, 20 em estão em litígio. 
O presidente esteve ontem à tar 
de em audiência na Governado 
ria. 

Cerca de 30 mil guarams/ 
caiuá vivem em aldeias nos muni 
cípios da região Sul do Estado. 
A maior parte deles não pode en 
trar nas reservas demarcadas, 
porque os fazendeiros consegui 
ram manutenção de posse na Jus 
tiça Federal. 

Dinarte empossou, no mu 
nic!pio de Amambai, o novo ad 

. ministrador da Funai na região, 
José Resina Fernandes Júnior. 

· Em uma reunião com lideranças 
indígenas, na aldeia de Limão 
Verde, o presidente da Fundação 
conferiu a situação dos guaranis. 

O presidente da Funai pode 
observar um contraste entre a re 
gião Sul do Estado, no que se 
refere aos indígenas, com a área 
dos índios te renas e cadíueus, 
que estão em boa situação em 
suas terras, plantando e produ 
zindo. 

Coolfflloff 
rt~~iri-~ ~specialdi ~-=- 
suiitós Indígenas, segundo Di- _,ro M lmpresalonou com o - de mlMrl• doa guaninla 
narte, está contribuindo para O problema da fome está guaranis (leia texto nesta pãgi- 
amenizar os problemas dos ín- atingindo aldeias como Sete Cer- na). 
dlos guaranis. A Funai está assí- ros, em Coronel Sapucaia, onde Através de um convênio 
nand'o convênios com a secreta· famílias de indígenas estão confi- com a Universidade Federal de 
ria, objetivando repasse de re- nadas em poucos hectares de ter- Mato Grosso do Sul (UFMS) e 
cursos para éolnpra de sementes ra sem poder ocupar o restante secretária especial de Assuntos 
t equipamentos agrícolas, além da áreas de suas reservas. Indígenas, a Funai pretende es- 
do- fomecime11to de alimentos- . Porlaria tudar esse problema. 
~ cfs ínilios guatllnis, que ~- ;,.__ Como outra providencia, a 
tfo'fóia de suas reservas e sem Al6in._i!a miséria, o presi- Funai pode baixar uma portaria 
condições de plantar para a pró- dente da Furtai constatou outro contrelando a a~~o. d~ missões e 
pria subsist!ncia. problema, o suicídio dos índios seitas religiosas dentro aãsrcscr:· 

Casos de suicídios em aldeias somam 125 
De acordo com estatística 

da Funai, de 1986 até este ano, 
já ocorreram 125 suicídios de 
índios no Estado O ex-admi 
nistrador regional da Funda 
ção Nacional do Índio, José 
Antônio Flores, avaliou que no 
final do ano passado, com a 
ameaça de despejo dos índios 
guaranis da reserva de Jagua 
piré, o número de suicídios sal· 
tou da média de 2 ,5 ao mês 
para sete em dezembro. A al 
deia de Dourados é a campeã 
na incidência de casos. 

As três principais reservas 

onde os índios estão lutando 
pela posse da terra com os fa 
zendeiros são Sete Cerros (em 
Coronel Sapucaia), Jaguapíré 
(em Tacuru) e Jaguari (no mu 
nicípio de Amambai). 

A situação de miséria dos 
guaranis repercurtiu em todo 
o Brasil no final do ano passa 
do. Cerca de 150 índios, acam 
pados em outra na aldeia de 
Limão Verde, tentaram ocu 
par sua reserva Jaguari, locali 
zada dentro de uma fazenda 
em Amambai, chegando a 

acampar na entrada da pro=. 
priedade, mas terminaram, 
pressionados a deixar o local 
e voltaram a Limão Verde, on- ,. 
de estão acampados em barra- 1 
cas de lona. 

Em Tacuru, os índios da 
reserva de Jaguapiré estavam 
ameaçados de despejo, que 
ocorreria no inicio de feverei 
ro. Os guaranis prometiam se ; 
suicidar em protesto contra a 
desocupação da área, mas o - 
Tribunal Regional Federal sus- ; 
pendeu o despejo a tempo. 

UFMS vai capacitar professores indígenas 
Um curso bilingue desti 

nado aos professores indígenas 
está sendo elaborado pela Uni 
versidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) As au 
las de português e guaram, se 
rão divididas em módulos e ini 
ciam em abril no Centro Uni 
versitário de Dourados. O ob 
jetivo é proporcionar uma reci 
clagem a 50 professores que 
atuam diretamente no ensino 
aos indígenas, procurando com 
isso manter a cultura e as ori 
gens do povo. 

No Estado apenas uma es 
cola, localizada no mumcípio 
de Amambar, é essencialmente 
indígena O objetivo com esse 
curso é capacitar os professo 
res e tornar cerca de 20 escolas 

· éoin atendimento especiafiz.a 
do, principalmente no que se 
refere a l!ngua mãe. "Com isso 
estaremos mantendo a tradi 
ção e a cultura desse povo", 
afirmou o coordenador do Pro- 

grama de Integração Univer 
sidade e Ensino Básico, Antô 
nio Lino Rodrigues de Sá. 

O curso que é inédito no 
País, acontecerá no Centro 
Umversitário da UFMS, em 
Dourados. A data de início es 
tá dependendo de uma reunião 
esta semana com os alunos, on 
de serão definidos locais e ho 
rários. O curso é de 400 horas 
aula e deve se estender até no 
vembro. 

A iniciativa conta com a 
participação da Missão Caiuá, 
Conselho lndigenista Missio 
nário (CIMI), da Funai, Mis 
são Caiuá, Secretaria de Esta 
do de Educação e todas as pre 
feituras cujos município s 
atendem a clientela ind~na, , 

A coordenação é da pro 
fessora Manna Evaristo Wen 
ceslau, do Departamento de 
Educação de Dourados e conta 
com a participação do profes 
sor Adir Casara Nascimento, 

especializado na língua guara 
ni. "O quadro de professores 
será composto por professores' 
da UFMS e das entidades que, 
apoiam a iniciativa". 

Cun;o de Magistério 
Para o próximo ano, a: 

UFMS, irá criar um curso de 
Magistério para essa mesma, 
clientela, já que a maioria des-, 
ses professores não tem nem 
mesmo o primeiro grau com· , 
pleto. "Estamos começando. 
com a reciclagem e futurarnen- · 
te eles se tomarão professores , 
diplomados". 

Além de proporcionar um , 
ensino mais qualificado, já que. 
receberão noções das matérias , 
básicas de 1° Grau, didática e .. 
metologia, os- prof=~ em.: 
consequ~ncia, ser!o melhor . 
remunerados. "Ao mesmo 
tempo que qualificamos os 
professores, estamos melho 
rando o ensino à população in 
dígena do Estado". 

vas, porque há possibilidade de 
que os suicídios estejam relacio 
nados com essas atividades reli 
giosas na aldeia. 

Mas, para.temar rJ:solver.J~ 
questão das reservas tndígenas 

demarcadas e homologadas e 
que estão em litígio, a.Funai pre 
t~~de acionar o procurador da 
República e,i;n ijrasrua e o Minis 
jério Públicó. Dinarte deve con 
venar ~mm o presidente do 

Tribunal Regional Federà'.l 
(TRF), juiz Pedro Rotta, qu~I 
analisa o processoda reserva áe· 
Jaguapiré, em Tacnru, onde 281f f 
índios estão ameaçados de des- ' 
pejo de suas reservas. - : 
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DRT prefere campanha 
a registro de indígenas 

Com a resistência dos ín 
dios, empregados em destilarias 
de álcool, de não serem registra 
dos em Carteira de Trabalho, a 
Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT). de Mato Grosso do Sul, 
decidiu que a partir de março vai 
fazer uma campanha de orienta 
ção sobre as vantagens do regis 
tro profissional nas aldeias indí 
genas. A DRT resolveu adotar 
essa medida, depois da reunião, 
na terça-feira, que durou mais de 
sete horas, e teve a participação 
de lideranças terenas e guaranis/ 
caiúva, além dos administrado 
res regionais da Fundação Nacio 
nal do Índio (Funai) e represen 
tantes das destilarias. 

Antes da reunião, na qual 
esteve presente o procurador ge 
ral do Trabalho, Luís Antônio de 
Camargo, a DRT havia decidido 
que, a partir de 1° de março, to 
dos os cerca de sete mil índios, 
empregados em destilarias, te 
riam que ter Carteira de Traba 
lho. A medida foi inédita no País. 
Caso contrário as empresas se 
riam multadas. Mas diante da re 
jeição dos indígenas à medida da 
DRT, o órgão resolveu primeiro 
fazer uma campanha de orienta 
ção nas aldeias. 

De acordo com o delegado 
regional do Trabalho, Orlando 
Leite, existe muita desinforma 
ção entre os indígenas sobre a 
Carteira de Trabalho. "Eles es 
tão com medo e desconhecem o 
que significa o registro profissio 
nal". afirmou. 

Lideranças terenas e guara 
nis entregaram, durante a reu 
nião. abaixo-assinados dos ín- 

A reunião para tratar do registro em carteira durou sete horas 
dias, que rejeitam o registro em O administrador regional da: 
carteira. Os cerca de 370 indíge- Fundação Nacional do lndio (Fu- 
nas empregados na destilaria So- nai), jurisdição de Amambai, Jo-, 
nora, no município de Sonora, sé Antônio Flores, afirmou que: 
por exemplo, fizeram uma vota- com a Carteira de Trabalho, os, 
ção, e 305 deles decidiram rejei- índios podem se "profissionali-' 
tara Carteira de Trabalho. zar", deixando de vez as aldeias· 

Acordo coletivo e perdendo, definitivamente sua'. 
O principal problema relata- cultura. · 

do pelos índios à D~T é o receio Os representantes das desti- 
de que, com a ~~rtetra de Tr~ba- larias de álcool disseram que se 
lho, os be~ef~ctos concedi~os a Carteria de Trabalho entrar em 
pelas destilarias, como aloJ~- vigor para os indígenas, os bene- 
mente, ?anspor:e e roupas e ah- fícios (alimentação, alojamento, 
rnentaçao gratuita, I?~ssem a ser transporte) terão que ser descon- 
descontados dos salanos. tados dos salários. 

Atualmente, o contrato es 
tabelecido entre os indígenas e 
destilarias prevê 45 dias de traba 
lho, ou no máximo 60 dias, e uma 
semana de folga, após esse perío 
do, quando os índios retomam 
para suas aldeias. O salário do 
indígena, relativo a 45 dias, está 
em CR$100 mil. 

Orlando Leite explicou que 
existe a possilidade dos indígenas; 
e destilarias estabelecerem um, 
acordo coletivo, dispondo sobre: 
o período de trabalho, salários· 
e benefícios, mas mesmo assim: 
o indígena deve ter a Carteira de; 
Trabalho, afirmou. 

/.-.) 
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: ·. • ; o~ caciques de .várias t'ri-· ~--.~t;,w 
; ~s. vojtaraµi ontem a it\sistir i~'l'f:~·~:1.;:1_; 
,c.n,o fato de. que os índios que -~1·· mil. 
;· Jrabaiham'.11as destilarias de "' ;, 
.'_4,cool no .ínteríor do Mato i ,°";,~~. 
n. d S I' • á •f'\'I:, .1 vrosso o u · naq querem ~"': .. 
;,rigistro e~ Carteira Proâssio- . d 
:{iat. Em téunião realizada 'na · · ~ 
~ ~legacia R,egionat dó Tra~· 
~~1 os:líderes indígeit~s disse 
:.rcun ao delegado Orlando.Leí 
~t( que com essa decisão, trans 
~rte ,' â\ini~nt~ção e 'aloja 
·Clenfo', serãodescontacos 4os 
~@áriQ$ .desses trabalhadores, 
ç,~e. também não querem 'se , ·~7 _ .• • . • • • 

:Pt<>fissionafi~r::, . · ~, 1. Oa ~. ,·reprnentllntes,dN destll1rlal de .icoo~. cturne N«Jnllo 
~:·. ,'::'·, :, .· _:, • \"''., .• ·,1: ,, 1 : ••• :, • 'i . ',h:•, _. <; 

ffSTi: decide b()J~·::·sQbre EnJllC.tª-do!·;-:~30 ,: 
,~:}tt •, ' .~ •I' ' / ' ', 1 •,_ •:, ,•,\ ~-.1 ' /"I. l ' ,f' ' ' •, ·, ,' ' ' 

r.: O Tribunal Su'perior do '"pelo siridicató'.· A partir das 13 .Grande;·~ sindicátos não fa. 
:5raba1ho (TST)'_ decide hoje hotà{, ó: órgão_ ~specíál do. zem mais' .recisõesr,.é a Dele 
:'!iê séspendé ou nãd a validade · TST; composto·por i4 minis- gacia. Regional do Trabalho 
:4.Ô .~nu.~ciado 330, que limita írbs, )1yália se a.c~ta.·ou não está cada vez' mais lotada e- Si 
:ls ações trabalhistas 1'ª Jüstiça ó's · pedidos ·que, já chegaram tu ação ,pior e no 'ínteríor' do 
)~,os a homol?,ga~o: ti~· resci- ao,'Trib'\in~l p;trá ~ suspç~são . lMad<?, :b.n. dé' 'n~o · exisf~ ?t:· 
~o do contrato de trabalho do enunciado'.' Em Cafül)o postos da: DRT. ..: , . Pí111rl15; 
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Indíos ainda resistem a 
. ~ f--_ ~-·--H~ .. -. .. . .. ;·· 

registro em carteira' 
• • ,. ' • • •1,,, '/ 

:•,r.(, ·\" ~ "!. 
: · Lideranças dos índios guara- "brancos" ou mesmo mecanizar 

ni\l 'e terenas se reuniram, ontem o trabalho nas usinas, disseram 
à tarde em Campo Grande, com os empresários. 
o delegado regional do trabalho, Na reunião, que se iniciou 
Orlando Leite, e o procurador por volta das 15h e até às 18h 15 
geral do Trabalho, Luís Antônio não havia terminado, Orlando 
Camargo. Parte dos indígenas Leite e o procurador geral do 
não aceita ser registrada em Car- Trabalho explicaram os benefí- 
jeira do Trabalho nas destilarias cios que os índios vão ter com 
de álcool do Estado. A Delegacia a Carteira de Trabalho, como se- 
Regional do T rabalho (DRT), de guro-desernprego, licença mater- 
Mato Grosso do Sul, numa medi- nidade, assistência médica, 13· 
da inédita no País, determinou salário. Lideranças indígenas, a 
gue cerca de sete mil índios, em- exemplo do presidente do Con- 
pregaC,os pelas usinas de álcool, · selho Estadual do Índio, Eduar- 
sejaip' registrados, caso contrário do Barbosa Pereira, defenderam 
as'empresas serão multadas, a aCarteiradeTrabalho.Masmui- 
partir de março. Lideranças en- tos indígenas afirmaram que não 
tregararn a Orlando Leite um · querem ver seus benefícios, ofe- 
ab~o-assinado, com cerca 600 recidos pelas destilarias, descon- 
pssinaturas de índios, protestan- tados dos salários. 
dó contra a medida da DRT. Decisão 
: .. Os administradores regio- A decisão da DRT, em re- 
(lais da Fundação Nacional do ln- gistrar os índios, foi tomada de- 
dio (Funai), Joel de Oliveira (ju- pois de denúncias de que havia 
psdição de Campo Grande) e Jo- trabalho semi-escravo nas desti- 
$é Antônio Flores (jurisdição de latias, do qual também os índios 
Amambai) participaram da reu- seriam vítimas. A DRT constí- 
~ião .. Segundo Flores, a Funai · tuiu uma comissão para apurar 
não é contra a Carteira de Traba- o caso. A Fundação Nacional do 
(ho para indígenas, mas afirma índio aceitou, na época, a Carte- 
tlue, com o registro, os índios vão ria de Trabalho como urna das . 
perder -benefícios como alimen- soluções para o problema. 
~ação,. alojamento e transporte Mas, de acordo com Flores, 
patuitcis, que passarão a serdes- ' nunca existiu trabalho semí-es- 
f()ntadqs de seussalãríos, Outro cravo nas destilarias de álcool, 
problema é que os indígenas vão sendo que apenas cerca de 2 .800 

re '.'profissionalizar", abando- índios trabalham nessas empre- 
ando suas aldeias, afirmou. sas. Para Joel de Oliveira, da Fu- 

.. , Representantes de quatro nai de Campo Grande, os índios 
~Warias, presentes na reunião, , ainda estão discutindo o registro 
disseram que-é impossível regis-. profissional, mas não se mostra- 
irar os índios em carteira e ofere- ram totalmente contra idéia. · 
~ transporte, alojamento e ali· · · O procurador geral do Tra- ; 

Entação e outros benefícios de . balho. afirmou que não bá motivo·J 
ça, .sem p~omover·descontos para os índios rejeitarem a Car- 1 

, s salá~os. ~aso_ contrário, o teira de Trabalh~, já que o próprio 1 
;tusto~ mu1to l\lto e, por essa -· Estatuto·óo ·Íadio prevê a igual-1 
~o, fi?,ria mais fâci\ con~ratar dade en~ f~_cos e indlgena_s: 1 

Intermediários · apontados como responsãveís ::'r: 
. ~ • , ' j; • 

Para o delegado regional do 
Trabalho, Orlando Leite, a resis 
tência ao registro profissional es- 1 
tá sendo promovida pelos inter- !i 
mediários (gatos) dos contratos ,. . 
de trabalho. estabelecidos entre i; 
destilarias e indígenas, que co- 8. 
brarn uma taxa pela transação. 
O administrador regional da Fu 
nai, de Amambai, José Antônio 
Flores, admite que são descon 
tados 20% do valor do contrato, 
mas que são as usinas que pagam 
essa taxa, sendo que o recurso 
é revertido para as próprias al 
deias. 

O índio terena Donato da 
Silva, que encabeça os contratos, 
na aldeia de Taunay em Aqui· 
dauana, explica que a destilaria 
contrata geralmente um grupo 
de 45 índios. Ele afirma que o 
contrato ~ renovado num perío 
do de 45 dias, no máximo 60, 
no final do qual há uma semana 
de descanso, quando os indíge 
nas retornam paras as aldei3;5. 

. Segundo uma comissão1 de 
terenas de Aquidauana e Mj~n 
da, que participou ontem da reu 
nião da Delegacia Regional do 
Trabalho (DRT), cerca de 900 
índios daquela nação trabalham 
na destilaria de Sonora, outros 
180 na destilaria RS, cm Aqui 
dauana, e cerca de 135 na De bra 
sa, em Brasilândia, que chegou 

. ' ., •.•. •'-li,., ·'".:{it! :t-' 
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a ser multada ano passado por 
empregar cerca de 1.300 índios 
(guaranis e terenas) \Cm registro 
profissional. 

Vantage~s 
Para a Funai de Amambai, 

1 •I 

tá CR$ 100 mil, Jelativo·e:·um : 
período de 45 dias; atualmente.': ' 

Flores afirmou que a Funai 
não pode impe\lir °' índios ele 
trabalhar cm ~atilafiB$, B9JqUO · ··1 
o _órgão está. sc111, rc.cui:m l'ffi!;-; · 
alimentar os mdígenas. : i'..,-;,. · ,~' 
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P'çri!~.- icsofveu averiguar a ,i 
tuaç4o oficialmente. Ele deve 
"énvíár para a Funai de Brasília, 
através do Comando Geral da 
.PM, ofício informando sobre a 

I! 
i 

Segundo Orlando Leite, a 
Delegacia do Trabalho está im 
pondo a medida às destilarias e 
não aos índios, já que são as usi 
nas de álcool quem vai ser multa 
da, se empregar índios sem regis 
tro. A Carteira de Trabalho para 
in'.dígenas é inédita no Brasil e 
deve vigorar a partir de primeiro 
de março. De acordo com a 
DRT, cerca de sete mil índios de 
Mato Grosso do Sul trabalham 
eib destilarias. 

no Estado, Joao Hellofar. o 
despejo estava marcado para o 
dia 29 do mês passado, e o méri 
to da questão ainda está para 
ser julgado pelo TRF/SP. 

De acordo com o adminis 
trador, os índios vão se profissio 
nalizar com o registro, abando 
nando as aldeias e suas familias 
"A funa'i não é a favor do empre 
go dos indígenas em destílarias, 
mas não possui r'ecu'rsos para sus 
tentá-los, ao ponto deles não pre 
cisarem trabalhar", avaliou 

Para Orlando Leite, a Funai 
não quer aceitar a Carteira de 
Trabalho porque deixaria de ar 
recadar a taxa, cobrada das desti 
larias, através dos chefes de pos 
tos indígenas, quando o contrato 
de trabalho é estabelecido. 

A Funai cobra 20% do valor 
do contrato entre o índio e a des 
tilaria, que o emprega. Esse va 
lor, segundo Flores, é voltado 
para benefícios das aldeias, sen • 
do que o salário do indígena não 
diminui com a tarifa, já que a 
despesa seria totalmente da usi 
na. 

· O administrador regional da 
Funai, jurisdição de Amambai, 
José Antônio Flor7s, q~e deve 
acompanhar os caciques na reu 
nião com a DRT, afirma que são 
apenas cerca de 2.800 índios em 
pregados cm usinas de álcool. De 
acordo com ele, a Funai não re 
jeita a Carteira de Trabalho para 
índios, mas é contra o fim dos 
beneffeios que serão impostos 
pelos donos das destilarias, assim 
~ue registrarem os í~dfgeaas. 

~~~~~~~~~~~ 
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Al6m de flechas, os índios eat6o andando também com espingardas 

Índios afastam chefe de posto 
Lideranças guaranis estão 

descontentes com o chefe do 
Posto Indígenas de Dourados, 
Aral Garcia, e pedem que ele 
saia do cargo. Os caciques da 
aldeia Jaguapíru, Getúlio de 
Oliveira, e de Bororo, Luciano 
Arévola, comunicaram ao ad 
ministrador regional da Funda 
ção Nacional do índio, jurisdi 
ção de Amarnbai, José Antônio 
Flores, o jiróblema O posto in 
cluiu aldeias, onde vivem ao (o· 
tal nove mil guaranis. 

O conflito teve início no co 
meço desta semana. As Iideran 
ças pediram que o administra 
dor exonerasse Aral Garcia, co 
locando em seu lugar Edmilson 
Ortins Neris. Mas a Funai não 
aceitou a indicação desse nome, 
alegando que Edrmlson não era 
a pessoa mais confiável para o 
cargo. 

Diante do impasse o admi 
nistrador da Funai indicou o 
professor, e funcionário do ór 
gão, João Machado. De acordo 
com Aores, o nome rena sido 

aceito pelos indígenas e lideran 
ças do posto de Dourados. 

No dia nove, quarta-feira, 
Flores deve se reunir com as li 
deranças do Posto Indígena. O 
objetivo é saber por que motivo, 
os índios pediram a demissão de 
Aral Garcia. Por enquanto, a 
funai não exonerou o chefe 
nem empossou amda João Ma 
chado, oficialmente 

Segundo Flores, o proble 
ma em Dourados está relacio 
nado com problemas políticos 
nas aldeias. Ele afasta a possibi 
lidade de que os indígenas te 
nham pedido a demissão de 
Aral Garcia, porque ele é bran 
co "Entre os índios, não fiá esse 
tipo de preconceito", afirmou. 

Por enquanto, a Funai não 
póssui dados oitcuús a respeito 
da revolta dos Indtos contra Aral 
Garcia. Durante a reunião no 
Posto Indígena, Flores pretende 
apurar as causas do problema 
com os guaranis, além de tentar 
controlar a situação para evitar 
novos conflitos. 

Mesmo com a reunião de 
terça-feira, o impasse entre DRT 
e Funai pode não chegar ao fim, 
Já que o delegado do trabalho 
afirma que a Destilaria de Álcool 
de Brasilândia foi multada por 
não registrar em carteiras os ín 
dios, e que o órgão não deve vol 
tar atrás de sua decisão 

o J uiz MMCOS Anrerno San 
ches, da Comarca de Jguatemi, ílf 
oficializou a Policia Militar para 
realizar o despejo de cerca de 60 
famílias de sem-terra, que ocupa· 
ram, no início do mês de janeiro, 
a fazenda Mundo Novo, no muni 
ópio de Tacuru Oficiais de Justiça 
nonficaram os sem-terra sobre a li 
minar de reintegração de posse, 
concedida ao dono da fazenda. As 
famílias podem acampar novamen 
te nas margens da rodovia esta 
dual, que liga Sete Quedas a Ta· 
curu. 

De acordo com o Juiz (quede 
ve continuar com o processo), se 
a fazenda Mundo Novo estiver em 
interdito probitóno, os sem-terra 
não podem entrar na propriedade. 
Por essa razão, os invasores podem 
até ser presos Marcos Antônio ex 
plica que o problema da invasão 
vem se repetindo há muito tempo 
no município. ' 
' José de Oliveira, coordenador 
estadual do Mov,menro Sem- Terra 
(MST), explicou que a entidade de 
ve tentar uma negociação a fim de 
estabelecer um prazo para as famí 
lias deixarem a área. Segundo ele, 
os sem-terra sempre estiveram 
acampados às margens da rodovia, 
justamen1e na porta de entrada da 
fazenda. As famílias não têm para 
onde ir, afirmou José de Oliveira. 

Ainda na primeira quinzena 
deste mês, a Superintendência Es 
tadual do Instituto Nacional de Co 
lonização e Reforma Agrária (ln· 
era) deve realizar uma vistoria na 
fazenda Mundo Novo a fim de ana 
lisar se as terras são produtivas. 
Mas, segundo Marcos Antônio, a 
propnedsde não e1tá abandonada, 
o que fez o Juiz substituto, que co- 

bJià ttria, na Comarçà dé l8Úãlt". 
mi, conceder a liminar de reinte- ' 
gração de posse. 

Segundo o MST, as famílias • 
de sem-terra possuem 130 cabeças 1 
de gado e o dono da fazenda Mun- : 
do Novo está ameaçandó ficar , 
com os ammais. Além disso, o, 
MST denuncia que existem pisto- · 
Ieiros no local : 

A luta de famílias pela posse • 
da terra é antiga em Tacuru. No '1 
final do ano passado, memoras do ' 
acampamento de sem-terra sa- ·, 
quearam um caminhão carregado \ 
de alimentos na região. No muni 
c!pio, o Incra já vistoriou a fazenda 
Urtigão, que pertence também ao 
dono da Mundo Novo. Na época 
essa propriedade não foi conside 
rada improdutiva, mas empresa ru 
ral. Entretanto, a Mundo Novo 
acabou não sendo vistoriada por : 

, técnicos do órgão, já que se encon 
trava ocupada por sem-terra na· 
quela ocasião. 

AcampamPnlo 

Já em Nova Alvorada do Sul, 
onde 200 famílias de sem-terra, li01 
gadasà Comissão Pastoral da Terra' 
(CPT), ocupou no dia 20 de janeira 
a fazenda Pan, de propriedade da/ 
destilaria Rio Brilhante, a situação 
ainda é calma. O juiz João Rosa i 
de Lima deve dar sentença a respe~· · 
to de pedido de liminar reintegra 
ç;lo de posse na próxima semana. 

As famílias estão denunciand 
que grupos de jagunços armado 
vêm rodando o acampamento, lo 
calizado dentro da fazenda a qual 
tro quilômetros da BR-267. 01 
sem-terra ameaçam um conflité 
com os jagunços, afirmam liderar, 
ças, 
-·-- -- -------- .. ~- .·- 
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Funai e DRT em conflito por registro em carteira 
A partir da se mana que Flores aíega que, a partir da 

vem deve aumentar o conflito Carteira de Trabalho, as usinas 
entre a Fundação Nacional do Ín- vão descontar dos índios os gas- 
dio (Fzmai} e a Delegacia Regio- tos com alimentação, transporte 
na! do Trabalho (DRT), de Mato e contribuição sindical, totalizan- 
Grosso do Sul, que pretende re- do em torno de 44%. "Isso vai 
gistrar em Carteira de Trabalho reduzir os salãrios , que fica na 
os frtdios empregados em destila- média de um salário mínimo e 
rias da álcool no Estado. A Ad- meio por 45 dias de trabalho nas 
ministração Regional da Furtai, destilanas", afirmou Flores. 
jlH'isdição de Amambai, não 
aceita que os indígenas sejam ~e 
gistrados. Mas, o delegado regio 
nal do Trabalho, Orlando Leite, 
afirma que a decisão íá foi toma- , 
da,~ p~~ multar as destila· 
rias, se elas contratarem [ndios 
sem carteira. Na terça-feira, uma 
comissão de caciques de aldeias 
guaranis vem a Capital para dis 
cutir o problema com a DRT. 

/.5~ r 
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:nRT identifica agenciadores de índios 
. 'São intermediários de mão-de-obra indígena que recebem altas comissões das destilarias de álcool 
·• A figura do chamado "ga 
to", entra nas aldeias e está ex 
plorando os índios, segundo ga 
rantiu ontem o delegado regio 
nal do Trabalho, O ri ando Leite. 
Ele afirmou que esse persona 
gem, ou seja, o contratante de 
mão-de-obra indígena tem um 
ganho mensal, de pelo menos 
mil por cento a mais do que ga 
nha um índio cortador de cana, 
ressaltando: "é essa gente que 
não quer o registro dos índios 

, em Carteira Profissional". 
· Com os arquivos das desti 
Jarias de álcool na mão, ele per· 
corre o dedo indicador nos no 
mes dos quase sete mil índios 
,que trabalham nessas empresas, 

' n,ostrando os nomes dos "ga 
los", que também são indígenas 
"que agem sob a conivência de 
funcionários da Funai", obser- 

• liou. Depois informou que esta 
: ~à regressando de Brasília, onde 
: wrticipou de uma reunião de 
• :delegados do Trabalho de todo 
:-O:País, no Ministério do Traba 
lho e disse: "nessa reunião, eu 
coloquei o problema do índio 
trabalhador no Mato Grosso do 
.Sul". 

Os nom~ doo, "~tos" 
. , . São pelo menos 20 nomes 
Jnais conhecidos pelos fiscais, 

. Jlbrém. Entretanto figuram com 
: ~ais frequência nas folhas de 
)>Bgamimtos das destilarias, per 
ó:ntuais descontados dos traba 
lhadores indígenas, de 15% a 
111%, destinados a Carlos Hor 
:t!ncio, Francisco Lipú, Reinai· 
do de Oliveira, Sebastião Arce 

~~~~t~~~:i,eJ,i 
· ~~forme o delegado - são 

Funai vai investigar o caso 
A situação da intermedia 

ção da mão-de-obra indígena 
no Estado, será alvo de uma 
investigação a ser feita pela di 
reção nacional da Funai, con 
forme disse o delegado Orlan 
do leite. Essas ocorrências fo 
ram comunicadas ao órgão in 
digenista em Brasília, pelo M1· 
mstério de Trabalho, cujas 
providências deverão ser ado 
tadas a partir da próxima se 
man, conforme acredita leite. 

Ele disse que a necessida 
de de uma fiscalização mais ri· 
gorosa por parte da Delegacia 
Regional do Trabalho no Mato 
Grosso do Sul, porém o núme 
ro de fiscais é bastante redu 
zido, pois enquanto o idealse 
ria pelo menos 100 agentes, 
existem 30, situação que este 

ano vai melhorar com a aber 
tura de concurso público para 
a classe em todo o Brasil. 

Para tanto, o ministro do 
Trabalho, já assinou portaria 
criando uma comissão para , 
elaborar as normas do concur 
so. Orlando informou que se-, 
rão abertas no Estado, pelo 
menos 70 fiscais. Paralelamen 
te, está sendo preparada uma , 
campanha nacional, encabeça· . 
da por Betinho, visando o au-. 
menta de empregos no Brasil, 
onde o Mato Grosso do Sul 
aparece como integrante da 
campanha. "É um plano de 
ação do Governo Federal, vi· 
sando reunir mais forças em 
tomo da geração de novos em 
pregos, através de medidas que 
amda serão anunciadas", dis 
se. 

o delegado d8 DRT, Orlando Leite, mostrou detalhadamente o proce990 com os nomes 
as que recebem e assinam a folha na sua turma foi de Cr$ 3.500 ----------------------------------------. 
de pagamento dos índios. 

Cada um deles fica respon· 
sável por um grupo de índios, 
geralmente de 50 a 70, de quem 
ficam como uma espécie de pro 
curadores. Os exemplos foram 
mostrados por Orlando Leite: 
Rosalina Fernandes, recebeu de 
comissão em setembro do ano 
passado, CR$ 11.370, enquanto 
o trabalhador de seu grupo que 
mais recebeu, ficou com CR$ 
2 880. Em junho último, Fran 
cisco Lipú, teve comissão de 
apenas um grupo de índios, que 
sornou CrS 345 500 (antigos), ! 
e"~ha,nto O n..aioT ..a14rio do mês I 

"Cabeçante", "gato" ou 
"agenciador", eles dominam a 
intermediação de mão-de-obra 
indígena, tornando-a escrava, 
conforme acredita Orlando, que 
na próxima semana irá consultar 
o procurador regional do Traba 
lho, Luís Antônio Camargo de 
Mello, para saber qual caminho 
a tomar para reprimir os explo 
radores. lembrou que com rela· 
ção aos salários justos aos ín 
dios, já estão garantidos a partir 
do dia J• de março próximo, 
quando as desulanas terão que re 
gistrar todos eles em Carteira 
Profissional 

Estado enviará alimentos para aldeias 
Os 250 índios guaranis da gou os índios a se comprimirem tes estão sendo atendidas, CO· 

aldeia Sete Cerras, locahzada em apenas dois hectares. Essa mo por exemplo a remessa de 
no município de Coronel Sapu- situação impede a produção 656 quilos de alimentos para a 
caia terão garantidos os ali- agrícola e a única saída foi o Casa do Índio de Amambai. O 
mentas básicos, por 15 meses fornecimento da resta básica. Se- governo do Estado atende Iam· 
consecutivos. segundo convê- gundo a secretária para Assun- bém a Casa do índio de Campo 
nio firmado quarta-feira passa· tos Indígenas, Edna Silva de Grande, fornecendo tratamento 
da, entre a Funai e a Pomosul Souza, a primeira remessa de médico aos índios cm transito na 
O total em arroz, feijão, fubá, alimentos será feita na próxima cidade Edina informou também 
óleo, sal, açúcar, macarrão e Ia- semana. que 1~ índios guaranis, vão pa- 
rinha, além de produtos de hi- Ela quer que convênio se- ra Jabotícabal (SP) dia 28 próxi· 
giene, soma 1.800 quilos. melhantc seja feito também, mo, estudar técnicas agrícolas, 

As dificuldades entre os beneficiando outras aldeias comcparte deconvénio assínado 
habitantes da aldeia, surgiram com as mesmas dificuldades, já entre govemodoEstadoca Uni· 
com o litígio da área, que obri- que as necessidades mais urgen- versidade de São Paulo. · 
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{ Os índios guaranis estão as- 

~

stados com os boatos de que 
administrador regional da Fun 
ção Nacional do lndio, jurisdi 
o de Amambai, José Antônio 

Flores. teria sido exonerado do · 
lcargo. A direção nacional da Fu 
rnai, em Brasília, não confirmou, 
1.optem, a exoneração do adminis- 
; trador. 
i ,· A exoneração teria sido co 
. municada à regional da Funai, 

em Amambai. A reportagem do 
C'.orrelo do Estado procurou en 
trar em contato com o órgão, mas 

· o telefone da Funai estava cor 
tado. 

Fome. · 
Já a respeito da fome, que 

vem atingindo as reservas indíge 
nas da Região Sul, a Fundação 
de Promoção Social de Mato· 
Grosso do Sul (Promosul) libe- , 
rou recursos para aquisição de ' 

alimentos, destinados à reserva 
de Sete Cerres, em Coronel Sa 
pucaia, a mais castigada pela fo. 
me. Os alimentos serão enviados 
durante todo o ano. , 

Dados da Associação Ka 
guateca revelam que seriam ne 
cessários 11 mil quilos para ali 
mentar os indígenas das aldeias 
de Sete Cerres, J a guari ( em Li 
mão Verde, Amambai). 

' .... , ' ('1 ,-~ 

DRT mantém posição .. ~ob~.~~; 
' . ,\ : : -. -·<'t 

está sendo apreseJ1{~'11i peta:!:_ 
DRT" !t' 

N~ di~ 7 de fevereiroJ 
ocorre nova reunião entre a f. 
DRTeosíndios, desta vezcom-, 
a presença do procurador geral~~ 
do Trabalho, Jeferson Ccelho.« 

A decisão de registrar os ): 
índios em carteira começou DO,j 
ano passado. Calcula-se. que i• 
cerca de sete mil índios traba- 1 
lham em destilarias no Estado, j 
apenas com contrato firmado :. 
entre a usina de álcool e o indí· ~ 
gena através de intermédio,; 
do chefe do posto indígena, a 1 
que pertence o índio emprega-; 
d~ . 

Mas, durante o congresso 
Atyguassu, que reune lideran- '. 
ças guaranis, os índios se nega- , 
ram a aceitar a Carteira d~ Tf,a- 1 b~ho. , 

e 

As lideranças guaranis, 
que se reuniram, na terça-fei 
ra, com fiscais da Delegacia 
Regional do Trabalho (DRT), 
de Mato Grosso do Sul, e re 
presentantes das usinas de ál 
cool, vão levar o resultado da 
reunião aos índios de 22 al 
deias. No encontro, os indíge 
nas garantiram à DRT, que os 
índios, empregados em destila 
rias, não querem ser registra 
dos em Carteira de Trabalho. 
Mas, o órgão, mantém a deci 
são de que, a partir de março, 
cerca de sete mil índios serão 
registrados. 

De acordo com índio gua 
rani, Amilton Lopes, da aldeia 
Piracõ, de Bela Vista, os indí 
genas são "diferentes dos bran 
cos para aceitar a Carteira de 
Trabalho, como o documento 

crária, praticamente, passando 
fome. Eles foram explusos da re 
serva Jaguari, também situada 
dentro de uma fazenda em 
Amambai. 

Por força de- ordem judicial, 
os índios guarnais não conse- 

guem entrar nas reservas 
0indígJJ 

nas, demarcadas e bomologaqalj{ 
Isso ocorre também nas áreas d'e 
Sete Cerras (em Coronel Sapd! 
caia), Jarará (em Juti), rai:11gµwi~ 
su (Paranhos), ~ fuiitó. {~e&t! 
de Corumbá~·~;· , ~ \.. '!,1 

•.. ..J, , . ..._,v,w_ .' ~ ,... 
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, . 
Ind10 protesta 
contra registro 

exigido por DRT 
Caciques de aldeias gua 

ranis se reuniram, ontem à 
tarde, com fiscais da Delega 
cia Regional do Trabalho e re 
presentantes das usinas de ál 
cool do Estado. Eles protes 
tam contra a decisão da DRT 
de registrar em Carteira de 
Trabalho os cerca 7 mil índios, 
que trabalham nas destilarias. 
Os indígenas temem perder a 
identidade cultural. Página 9 
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lndios protestam contra registro· em carteira 
Uma comissão de seis cacr 

~ucs e capitães de aldeias guara 
ru~/c:aiuá/nhandeva se reuniu. 
mtem à tarde, com üscars da Oc 
te gacra Regional do Trabalho 
, DRT) e representantes das usi 
nas de álcool do Estado, que em 
í'rcgam indígenas Os caciques. 
.icornpanhados do adrnmistrador 
-egionat da Fundação Nacional 
Jo Índio (Funai), de Amambat. 
losé Antõmo Flores. afirmaram 
que os índios ndo querem ser rc 
erstrados cm Carteira de Traba 
lho A DRT manteve a posiçâo 
Jc que, a partir e t·· de março. 
cerca de sete mil índios, que tra 
nalham nas destilarias. vão ser 
-cgtstrados A Carteira de Tra 
.valho para indígenas é medida 
médna no País. 

Nova reunião ío: marcada 
i1dr.i o dia 7 de fevereiro. desta 
\'CZ está prevista a presença do 
arocurador geral do Trabalho. 
lcfcrson Luís Coelho De acordo 
.om Flores. os mdios guarams 
decidiram que não querem ser 
empregados através da Carteira 
de Trabalho. durante o congros 
-o de Atyguassu, que ocorreu 11 
.: 12 de janeiro. na aldeia de Ca 
.rrapõ e reuniu cerca de 200 hdc- 

ranças guaranis de Mato Grosso 
do Sul 

O cacique Gcuiho de Oh 
vcira da reserva de Dourados. 
que fez parte da cormssâo, afir 
mou que os índios não foram 
consultados pela DRT. que es 
tendeu a Carteira de Trabalho 
aos indígenas Segundo ele. os 
guaranis têm medo da decrsâo 

Flores afirma que no con 
grc<;,so Atvguassu. m índiov drv 
scram que com a Carteira de Tra 
balho, os guaranis ter ão emprego 
fixo. deixando sua, reservas para 
sempre e não ternporunamente 

Pelo antigo sistema. os ín 
dios começam a trabalhar nas 
desnlanas de álcool do Estado. 
a parnr de contrato de 90 dias. 
no máximo. estabelecido entre 
empresa e mdígcnas. através de 
acordo encabeçado por um chefe 
do posto da reserva. a qual per 
tence o índio contratado 

lleuniiin 
A reunião ocorreu entre a 

comissão de índios. dai~ repre 
sentantes das dcstilanas de ál 
cool e o fiscal da DRT. Lino Nu 
nes. que coordena a comissão da 
DRT, que apura o trabalho de 
indígenas nas usinas do Estado 

O encontro se iniciou às 15h30. 
termmou por volta das 18h15 

Segundo u delegado regio 
nal substuuto do Trabalho. Már 
cio Yamazato. d DRT confirmou 
que vai fo,cahzar. em março. as 
dcstilanas e multar as que tive 
rem mdios trabalhando sem Car 
te ir,, de Trabalho 

Em setembro. depois de 
multar da Destilaria de Brasrlán 
dia que possuía 1.300 índios tra 
balhando irregularmente na cm .. 
presa. a DRT resolveu que todos 
º"' indígenas devem ter Carteira 
de Trabalho 

O problema é complexo . 
porque os cncabcçantc s do, anu 
gos contratos entre Indios e dcsn 
lan as recebem até 15 vezes a 
rnai •.. do que os próprios guaranis 
empregados. afirma a DRT De 
acordo com o órgão. a Funai 
nunca apresentou contas sobre a 
taxa cobr d da das usinas por cada 
eont rato firmado 

Vontadl' 
Flores explica que a Carteira 

de Trabalho for imposta aos mdí 
gcnas Por essa razão. ele, rcjer 
taram a medida. No congresso 
de Atyguassu. o delegado regro 
nal do Trabalho. Orlando Leite. 

, ,, 

Uma comissão de lndigenas esteve ontem na DRT para transmHlr • poelçio da comunl-e 

não esteve presente. mas man 
dou um representante para parti· 
cipar do evento 

Durante a reunião. os índios 
apresentaram vãnos argumentos 
contra o registro profissional. So- 

mente na próxima reuruâo , d 
7. haverá uma conclusão a n 
peito do impasse 

Ordens judiciais impedem acesso 
de tribos a áreas já demarcadas 

Ern Mato Grosso do Sul 
existem pelo menos cinco rescr 
vas demarcadas e homologadas 
pelo governo federal, como terras 
indígenas, mas onde os índios 
não podem entrar. por força de 
ordens 3ud1c1a1s O caso mars gra 
ve é o da reserva de Jaguapiré , 
no mumcrpio de Tacuru e de on 
de 250 guaranis estão ameaçados 
de despejos. A Justiça Federal 
determinou a retirada dos mdígc 
nas do local até o dia 29 de janci 
ro Além dessas áreas na região 
Sul do Estado. existe o problema 
dos guatos, na região de Corum 
ba. que estão fora de suas terras 
também. ·: 

Na segunda-feira, o .admi 
rustrador regional da Fundação 
Nacional do lndio , jurisdição de 
Amambat, José Antônio Flores. 
enviou um ofício ao J utz Pedro 
Rotta. informando sobre a inten 
ção de sutcídio coletivo dos 250 
guaranis de Jaguapiré no mo 
mento do despejo Rotta analisa 
o mandado de segurana impetra 
do pelo procurador geral da Re- 

púhhca, João Hehofar. contra a 
decisão do JUIZ Jean Marcos Fer 
reira, da Justiça Federal de Mato 
Grosso do Sul. que concedeu h 
minar de reintegração de posse 
ao dono da fazenda Modelo, on 
de está situada a reserva de Ja 
guaprré 

Su~riota~ão 
Além de terem srdo expul 

sos de suas reservas, os tndros 
convivem com o problema de su 
perlotação. Na reserva de Dou 
rados há 3.530 hectares para 
8 987 mdígenas. Em Amambai, 
2.429 hectares para 4 544 guara- 
ms 

Essas duas aldeias ainda re 
cebem os indígenas expulsos de 
outras reservas da região sul, se· 
gu ndo informou a Associação 
Kaguareca 

l)t,<,ptjn 
No ano passado, as reservas 

de Jarará (município de Juti). Se 
te Cerras (Coronel Sapuca,a) e 
Paraguassu (Paranhos) foram 
homologadas. como reservas m 
dígenas demarcadas. Mas os ín- 

1 .RESERVAS HOMOLOGADAS NO MS 
Reserva llunlclplo Área Área ocupada 
homologada por lndios 

Jarará Ju1I 000 hectares Índios fora da área 

Sete Cerros C Sapoca,a 9 303 hectares 230 índios em 
5 hectares 

Paraguassu Paranhos 2.475 hectares ÍndlOS ocupam 
200hedares 

Jaguapiré Tacuru Faz. Modelo ÍndlOS ameaçados 
de despejo 

Jaguari Amambai 404 hectares 150 indlOS 
lora da área 

Gualó . Cerca de 200 (não toi homologada, Corumbá 12 mil hectares 
apenas demarcada) índios fóra da área 

dios não podem ocupar toda ex 
tensão dessas áreas (veja quadro 
nesta págma). 

Um exemplo é o da reserva 
de Sele Ccrros , que muito embo 
ra possua 9 303 hectares. 230 
guaranis estão em apenas cinco 
hectares vem condições de plan 
tar para subsistência 

Em Corumbá, a nação gua 
tó, composta por 260 índios, tem 
sua área de 12 rnil hectares ocu 
pada pelo Exército Brasileiro. 

De acordo com a Associa· 
çâo Kaguateca, a promessa era 
de que até o ano passado, quan 
do completasse cinco anos da ela· 
boração da Cónsunnção de 88. 
as reservas dos indígenas estives 
sem demarcadas e homologadas 
e os índios. vivendo nessas áreas 

Já os 150 índios da comum 
dade de Jaguan, cuia reserva es 
tá localtzada dentro de uma !a- ' 
zenda em Amambai, vivem hoje 
na aldeia de Limão Verde. no 
município No mês de novern 
bro. eles tentaram ocupar sua 
área, mas foram repnrrudos pela 
ação de fazendeiros 

Na reserva de Jaguaprré, os 
ind ros se preparam para lutar 
contra o despejo. Prometem até 
suicídio colenvo Capuães e caci 
ques de 20 aldeias estão indo pa 
ra Jaguapué, cm Tacuru, a fim 
de ajudar na luta 

Ameaça de despejo faz aumentar 
os casos de suicídios em aldeias 
Tnnta e quatro tndígc 

nas guaranis/casuã se suicrda 
ram ano passado nas aldeias 
da região Sul do Estado O 
equivalente a duas chacinas 
ianornarms , que ocorreu em 
93 na Amazônia, quando 14 
índios dessa nação teriam si· 
do assassinados em conflitos 
com garimpeiros. Os suicí 
dios causavam 2,8 mortos a 
cada mês Mas. somente em 
dezembro ocorreram sete ca 
sos. O aumento, segundo a 
Fundação Nacional do lndio 
(Funai) foi causado pela 
ameaça de despejo a que vêm 
sofrendo 250 Indígenas da re 
serva de Jaquapiré , rnurncí 
pio de Tacuru, e a tentativa 
frustrada dos guaranis cm 
ocuparem a reserva de J agua 
n, em Amamba,, de onde fo 
ram expulsos. 

De acordo com esttma 
uva da Funai existem cerca 
de 30 rml [ndros guaranis/ 
caruã/nh andeva cm Mato 
Grosso do Sul. Somente nes 
te a no de994, na pnrneira 
quinzena, ocorreram outros 
dois suicídios Um registrado 
na reserva de Laguna-Cara- 

pâ, outro na aldeia de Limão 
Verde, cm Amambai 

Comparados com outros 
anos, os casos de suicidro au 
mentaram em relação a 92 
Nesse ano ocorreram 22 ca 
sos. Mas os nú meros de 93 
não apresentam variação em 
relação ao ano de 90, quando 
também houve 34 sutcídios. 

Entretanto, em relação 
ao ano de 87, quando os suici 
dias começaram a se intensi 
ficar no Estado foram regis 
trados apenas oito casos. Da 
dos não oficiais, revelam que 
de 86 a 93 teriam ocorndo 134 
suicídios, mas-a Funa, não 
confuma ainda esses nüme- 
ros. 

Aldeia, 
Dos 34 surcídios que 

ocorreram em 93, 17 se verifi 
caram na reserva de Doura· 
dos. Outros seis na reserva de 
Caarapõ, cinco em Arnambai 
e mais seis. em outras seis 
reservas da região Sul 

Segundo o administra· 
dor da Funar, jurisdição de 
Campo Grande, Joel de Oli 
veira, nas reservas que envol 
vem os povos terena, guató 

e kadiwéu não houve casos 
de suicídio ano passado. 

A superlotação das al 
deias tem sido uma das prínci 
pais causas, apontadas pela 
Funai, dos suicídios de índios 
que Já não possuem terras pa 
ra plantar. 

O capitão da reserva de 
Dourados, Gctúho de Oliver 
ra, explica que "os suicídios 
são muito tristes. e não dá pa 
ra saber por que eles aconte 
cem". Só nessa reserva te 
nam ocorrido mais de 60 sui 
cídíos, mas esse dado não é 
oficial 

l,nforumento 
Na maioria das vezes, os 

índios se enforcam. Dos 34 
suicídios, 27 foram cometidos 
dessa forma. Enquanto 17 
por envenamento. 

Além desses métodos. 
os índios ainda utthzam ar 
mas brancas. No relatório da 
Funai consta que houve três 
casos, cm que os indígenas se 
mataram utilizando a arma. 

Em outros Estados do 
País há a possibilidade de 
também estar ocorrendo sui 
cídios e dizimando os indíge 
nas. 
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Despejo de índios pode virar tragédia 
Para garantir a posse na aldeia J aguapiré, eles prometem até suicídio coletivo diante da polícia 

----- - . ------ -,.. . - . 1_.U:. ~~ 

Funai registra 
segundo caso de· 
suicídio do ano ; 

A Fundação Nacional do ín 
dio (Funai), de Amambai, regis 
trou mais um suicídio de índio,. 
na madrugada de ontem. Desta 
vez foi na reserva Limão Verde, 
cm Amambai. É o segundo caso 
este ano. O primeiro ocorreu na 
reserva de Laguna-Carapã. De 
acordo rom o administrador regio 
nal da Funai, José Antônio Fio· 
res, até o final da tarde, o õrgão 
não havia recebido dados da Polí 
eia Civil a respeito do indígena 
e do suicídio. 

Segundo as informações da 
Funar, o índio era da comunidade 
de Limão Verde, Já que na reser 
va também estão vivendo indíge 
nas da comunidade Jaguari. qué 
se encontram fora de sua reserva 
demarcada e homologada como· 
território indígena, mas ocupada 
por fazendeiros. ' 

Flores informou que a Dele· 
gacia de Polícia Civil de Amam· 
bai instaurou inquérito para apu• 
raro caso. Os suicídios de indige" 
nas têm ocorrido com mais fre 
quência na reserva de Dourados., 

Devido ao problema da falta 
de terra, os índios estão cada ve~ 
mais revoltados e dispostos até a 
entrar em confronto com Iazen' 
deiros pela posse de suas ãreas. . 

Em Jaguapiré, localizada n~ 
município de Tacuru, cerca de 
250 indígenas guaranis podem co 
meter suicídio coletivo, diante da 
ameaça de serem despejados de 
sua reserva, localizada dentro 4,a ,1 

fazenda Modelo. Na lirea os ln1 
dios fizeram roças e construiram 
suas casas, mas vêm sendo pertur 
bados por ordem de despejo da 
Justiça Federal de Mato Grossq 
do Sul. 

Lideranças indígenas da na· 
ção guarani/kaiowá decidiram, 
durante o congresso Atyguassu, 
que vão enviar capitães e caci 
ques de 20 aldeias para a reserva 
de Jaguapiré, em Tacuru, onde 
250 guaranis devem ser despeja· 
dos até o final de Janeiro. Na al 
deia, os índios enviados realiza· 

J rão rituais de reza e devem se 
unir à comunidade Jaguapiré, 
que está disposta a lutar com a polí· 
eia no momento do despejo e 
até se suicidar na frente dos poli 
ciais. As informações são do ad- 

· ministrador regional da Funda· 
ção Nacional do fodio (Funai), 

' cm Amambai, José Antônio Flo 
res. 

Outra decisão no congresso 
Atyguassu foi de que os índios 
não querem ser registrados, atra- 

· vés da Carteira de Trabalho nas 
. destilarias de álcool do Estado, 
como propõe a Delegacia Regio 

, nal do Trabalho de Mato Grosso 
do Sul (DRT-MS). 

O congresso Atyguassu se 
realizou nos dias 11 e 12de janei 
ro, no mumcípio de Caarapó, e 
reuniu cerca de 200 lideranças 

, guaranis. Os índios, ao decidi· 
: rem sobre a situação de Jagua- 
piré, pediram para a administra 

. ção Funai deixar o local da admi 
: nistração. De acordo com Flores, 
: os capitães e caciques guaranis 
, não informaram quando irão 
1 marchar rumo a Jaguapiré. 
· A agonia da comunidade de 
Jaguapiré, que possui sua área 
demarcada dentro da fazenda 

t
; Modelo, no município de Tacu 
ru, aumentou no dia 11 de no· 
vembro do ano passado, quando 
o juiz federa_l substituto, Jean 
-~~~d~m~ 
\~,.l~ 'l'ucn\c• 
~-·'''l' f.J)-nJV\.O ~jõ"n;,~;~ -·~r-· 
º~·- 

: :: 

dor-geral da República, Jão He 
hofar, impetrou mandado de se 
gurança, no Tribunal Regional 
Federal, contra a liminar. Com 
isso, depois de um acordo com 
a Funai, foi concedido um prazo 
de 60 dias para os índios de Ja 
guapiré deixarem a área. No final 
de janeiro, esse prazo se esgota 
Mas os índios continuam afir 
,:n.a.nd.a ~~e •a.cm d.e lagua-pn:11!: 
a~nQ n4e.n\n:, do um~··. 

O mandado de segurança, 
.uaoa~!a frocuradoria de 

Além de protestar contra o 
despejo da comunidade de Ja 
guapiré, que está em reserva de· 
marcada e homologada, as lide· 
ranças guaranis estão revoltadas 
com a medida da Delegacia do 
Trabalho, que obriga as destila· 
rias a registrarem os índios empre 
gados no Ministério do Traba 
lho. Os guaranis temem que os 
indígenas, com um emprego fixo, 
deixem de vez as reservas, aban 
donando sua cultura e nação in- 

República, estava sendo analisa 
do pelo Juiz Pedro Rotta, mas 
ele entrou de férias e seu parecer 
pode sair apenas no início de íe 
vereiro. A Funai está tendo que 
entrar em contato com o Juiz 
substituto, afirmou Flores 

recorreu da decisão, encontran 
do-se o recurso ainda no Tribu 
nal Regional do Federal, J• Re 
gião. 

O que o juiz Jean Marcos 
julgou em novembro foi uma 
ação cautelar do fazendeiro res 
ponsabilizando a Funai pela in 
vasão de 250 indígenas (comu 
nidade J aguapiré) que vieram de 
Porto Lindo, em Mundo Novo, 
para ocupar a reserva, que está 
dentro da fazenda, mas foi de- 
rna1'cada pelo Onv,.. •. .,... ..... r" - 1 "' .lí'!ena. 

Trabalho 
A história de Jaguapin 

meçou cm 21 de agosto 
<\Uan.do o dono da fazCIWI 
~SEM um;na~~y IR 
' •. - ..•. o~D'I?--· - ·gra- 

•una, 

\_ 
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Carvoarias decidem dispensar 
a intermediação dos "gatos" 

As carvoarias de Mato 
Grosso do Sul, estão acabando 
com a figura do intermediador 
na contratação de mão-de-obra 
operária, o chamado "gato", e 
eliminar todas as possibilidades 
de ações que caracterizam semi 
escravidão, conforme está acre 
ditando o delegado regional do 
Trabalho, Orlando Leite. Ontem 
ele, juntamente com uma comi 
tiva formada por autoridades e 
representantes de entidades pri 
vadas de defesa dos direitos hu 
manos, visitou a carvoaria Roma 
Energética, em Ribas do Rio 
Pardo e gostou do que viu ali. 

Todos os 86 empregados da 
empresa, estão devidamente re 
gistrados na Carteira de Traba 
lho, com direitos aos benefícios 
previstos na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) e empresa 
está acabando com as vilas de lo- 

na, em meio aos fornos que pro 
duzem carvão vegetal. Estão sen 
do construídas 31 moradias em 
alvenaria, com piso cimentado, 
água tratada e coleta de lixo. Seis 
dessas casas estão totalmente 
prontas e habitadas, onde 
não é cobrado nada do empre 
gado. Foi realizado exame de 
saúde nos trabalhadores e mon 
tado um ambulatório médico. 

Mudança de planos 
A única observação de re 

provação do delegado da DRT, 
foi que a maioria das casas, esta 
va sendo erguida muito próximo 
dos fornos. O proprietário da 
Roma Energética, Marco Auré 
lio Alves da Silva concordou com 
Orlando Leite e acabou contra 
tando um engenheiro ambiental, 
que segundo seus cálculos a dis 
tância mínima das residências em 

relação aos fomos, tem que ser 
de 150 metros, e é o que será 
obedecido, segundo garantiu 
Marco Aurélio. Ele também 
anunciou a contratação de um 
enfermeiro diplomado para cum 
prir expediente normal na em 
presa, atendendo os trabalhado 
res. 

Orlando Leite adiantou, 
que no próximo mês em dia ainda 
a ser fixado, fará inspeção nas 
cinco principais carvoarias do Es 
tado, para verificar a situação de 
um modo geral. "Vamos exami 
nar o registro de empregados, 
ambiente de trabalho, alimenta 
ção, saúde e outros detalhes que 
as empresas já estão sabendo, 
através de notificações distribui 
das pelos fiscais do trabalho". 
Para o delegado da DRT, as con 
dições de trabalho nessas empre 
sa, estão apresentando sinais de 

melhora, o que leva-o a acreditar 
na possibilidade de não precisar 
multar algumas delas no dia da 
inspeção. 

Ele informou também, que 
os proprietários de carvoarias es-. 
tão fundando uma associação em 
Ribas do Rio Pardo, começando 
com a Ramirez, Roma, Semco 
e Tocantins. O objetivo é formar 
um grupo de empresas que obe 
dece rigorosamente as leis do tra 
balho, além de normas e outros 
regulamentos, e só admitir asso 
ciados, que cumprem o estatuto 
da entidade, disposta a abando 
nar de vez, o "gato", que não 
raras vezes, para conseguir con 
tratar operários, ilude pessoas de 
diversas partes do Brasil, com 
falsas promessas de bons salários 
e muitas outras vantagens, ainda 
segundo disse Orlando Leite. 

Funai manda mais uma equipe a Amambai 
Outra equipe da direção na 

cional da Fundação Nacional do 
Índio está chegando a Amambai, 
onde existe um conflito pela posse 
da terra entre fazendeiros e 150 
índios guaranis, que estão passan 
do até fome na aldeia de Limão 
Verde, no município. Desde se 
gunda-feira, uma comissão forma 
da por três membros já estava em 
missão em Amambai. A comissão 
está analisando a situação e deve 
enviar um relatório ao presidente 
nacional da Funai, Dinarti de Ma 
deiro. 

A Associação Indígena Ka 
guateca e o Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos Marçal de Sou- 

za elaboraram um documento de 
manifesto sobre a situação dos ín 
dios guaranis no Estado. Segundo 
as entidades, os índios estão so 
frendo com a falta de alimento, 
principalmente, em Limão Verde, 
onde a terra é improdutiva. 

Já a reunião, que estava mar 
cada para a tarde de ontem entre 
lideranças indígenas de Jaguari, 
que estão em Limão Verde, e o 
procurador geral da República, 
João Heliofar, foi adiada para ho 
je, mas o encontro ainda depende 
de confirmação, porque as lide 
ranças estão com dificuldades para 
vir à Capital. 

O administrador regional da 
Funai, em Amambai, José Antô 
nio Flores, disse que apenas três 
funcionários do órgão, e não dez, 
como havia sido noticiado, haviam 
pedido transferência para outra ci 
dade, ameaçados por fazendeiros. 
A situação, em Amambai, depois 
da tentativa de ocupação pelos ín 
dios da fazenda São Bento, onde 
está a área indígena de Jaguari, 
no último final de semana, é mais 
calma. 

nn- 
As famílias de trabalhadores 

rurais, que foram despejadas pela 
Polícia Militar, na terça-feira à 
noite da área de 18 mil hectares 
da fazenda Itapeva, em Ribas do 
Rio Pardo, estão dispostas a voltar 
para o local, informou a Federa 
ção dos Trabalhadores na Agricul 
tura de Mato Grosso do Sul (Feta 
gri). Segundo a entidade, ainda 

existem famílias instaladas na 
área. 

De acordo com o presidente 
da Fetagri, Geraldo Teixeira, ape 
nas seis familias foram despejadas 
pela Polícia Militar, na noite de 
terça-feira e não 50 como havia 
informado ao presidente do Sindi 
cato dos Trabalhadores Rurais de 
Três Lagoas, Evandro Moreira 
Couto. 

Mas a Fetagri confirma que 
houve violência dos policiais, du 
rante o despejo das famílias, o que 
deixou dois rapazes feridos. O ad 
vogado da entidade, Francisco 
Martins, disse que vai recorrer da 
decisão da comarca de Ribas do 
Rio Pardo que concedeu liminar 
de reintegração de posse. Segundo 
ele, os documentos apresentados 
por Arnaldo Barbosa, beneficiado 
pela reintegração de posse, corres 
pondiam à gleba São Guilherme 
e não à área da fazenda Itapcva. 
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Indígenas passam fome em 
Limão Verde e Sete Cerros 

Os cerca de 150 índios gua 
ranis/kaiowás, que estão na re 
serva de Limão Verde em 
Amambai, e os 240 indígenas 
confinados na área de dois hecta 
res em Sete Cerros, no município 
de Coronel Sapucaia, estão pas 
sando até fome e convivem com 
a desnutrição, segundo relatos 
que chegaram ao Conselho Indi 
genista Missionário (Cimi). O 
administrador regional da Fun 
dação Nacional do Índio (Funai), 
em Amambai, José Antônio Flo 
res, explicou que a direção do 
órgão em Brasília já liberou re 
cursos para aquisição de alimen 
tos, por exemplo. 

Outra equipe da direção na 
cional da Funai está sendo espe 
rada em Amambai. Na segunda 
reira, uma comissão, ligada ao 
Ministério da Justiça, nomeada 

pelo presidente da Funai, Dinarti 
de Madeiro, chegou ao municí 
pio para ajudar a resolver o pro 
blema da região, onde exsite o 
perigo de invasão dos indígenas 
na fazenda São Bento. 

No começo da semana pas 
sada, cerca de 150 índios guara 
nis deixaram a reserva de Amam 
bai indo até a aldeia Limão Ver 
de, onde a terra não permite 
qualquer tipo de plantio. Do lo 
cal, os indígenas pretendiam in 
vadir a fazenda São Bento, em 
que está situada a área indígena 
de Jaguari. 

Frustrados em sua tentativa, 
depois de um confronte entre fa 
zendeiros e funcionários da Fu 
nai, eles retomaram, no final da 
semana a Limão Verde, mas já 

deixaram para trás, na reserva de 
Amambai, suas casas e alguns 
bens. A fome chegou também a 
Sete Cerros, homologada como 
terra indígena, mas onde os ín 
dios não conseguem ocupar toda 
a área, devido a pressão de fazen 
deiros e por isso ficaram confi 
nados em dois hectares sem con 
seguir plantar para a subsistência 
das famílias. 

Entre os índios, estão mu 
lheres e crianças, que da mesma 
forma enfrentam a fome. Flores 
viabilizou recursos também jun 
to ao governo do Estado para 
tentar remediar a situação. 

Jaguapiré 
Em Tacuru, na reserva de 

Jaguapiré, que está dentro da fa 
zenda Modelo, de propriedade 
de José Fuentes Romero, na qual 

os 250 índios guaranis estão 
ameaçados de despejo, devido a 
decisão da Justiça Federal de 
Mato Grosso do Sul, a situação 
ainda é tensa. 

Parte dos índios trabalha e 
outra metade vigia se há a aproxi 
mação da Polícia Militar ou ofi 
cias de Justiça para cumprir a or 
dem de despejo. Os índios ape 
nas saem da área, segundo rela 
taram à Funai, dentro "de um 
caixão". 

No dia 11 de novembro, o 
juiz Jean Marcos Ferreira julgou 
procedente a ação cautelar impe 
trada por Fuentes Romero, e no 
tificou a Funai para despejar os 
índios. O procurador geral da 
República, João Heliofar, en 
trou com recurso no Supremo 
Tribunal Federal em São Paulo. 

/ ,' ) 
' • . .) . 
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/Índios terão ,r 
agora registro i~ · · 
em carteira 8 

Todos os direitos traba 
lhistas, serão estendidos aos 
sete mil índios que trabalhan, 
nas destilarias de álcool no 
Estado. A decisão é fruto de 
um acordo inédito na história 
do Brasil que foi fechado on 
tem de manhã na sede da De 
legacia Regional do Trabalho 
(DRT) de Campo Grande du 
rante reunião de representan 
tes das nove empresas de ál 
cool sediadas no Estado e 
membros da Comissão Per 
manente de Fiscalização e In 
vestigação de Trabalho Escra 
vo em Destilarias e Carvoa 
ri~. ,_.., 

f. 

QUINTA-FEIRA - 18 DE NOVEMBRO DE 1993 

Acordo assegura o 
registro de índios 
Os sete mil índios que traba 

lham nas destilanas de Mato Gros 
so do Sul terão direito a carteira 
assinada e todos os benefícios pre 
videnciãrios a partir de primeiro 
de fevereiro. A decisão é fruto de 
um acordo inédito na história do 
Brasil que foi fechado ontem de 
manhã na sede da Delegacia Re 
gional do Trabalho (DRT) de 
Campo Grande durante reunião 
de representantes das nove em 
presas de álcool sediadas no Esta 
do e membros da Comissão Per 
manente de Fiscalização e Investi 
gação de Trabalho Escravo em 
Destilanas e Carvoarias. 

Os termos para a adoção do 
registro foram firmados em um 
documento assinado por todos os 
participantes da reunião. Uma 
sub-comissão com cerca de cinco 
pessoas, abrangendo empresários, 
órgãos púbhcos e organízações 
não governamentais, foi cnada pa 
ra definir os criténos de adoção 

• dos registros até a data lunite de 
31 de Janeiro. "As empresas que 

; não atenderem à determinação se 
, rão multados e quando reinciden 
l tcs terão a licença suspensa", afir 
t mou o titular da DRT, Orlando ! Costa Leite. . ' . F._ •.. "caloeç.uile" 
, A sub-comissão irá manter 
: debates com os índios para elimi 
. nar obstáculos ligados à cultura 
: das cinco tribos do Estado. Uma 
: das diferenças diz respeito aos 
, Guanwis. Atualmente, a Delega, 
1 cia Regional de Amambai permite 
1 que os índios fiquem 45 dias fora 
! das aldeias. Findo este período, 
i eles devem retornar para regula, 
; rizar a situação e então voltar ao 
• trabalho. 
: . O deslocamento de tndios e 
· a fornia como será procedida a re 
' gularizaçáo do mercado de traba 
. lho· iam~m deverão ser rcformu 
' lados. A adoção de registros indi 
' viau.is i.ú. ex1iDg\1ir com a figura 
j do "cabeçante", o índio encane 
i gado'1tc arregimentar e transpor- 
tat ~ para as destilarias 
U:.<:~~'. :1i ~l (;~ t:' j '- • • "L , :, 

e que cobrava pane dos salános 
dos índios como honorános. 

A obrigatoriedade de regis 
tros irá impedir que menores de 
14 anos, índios ou brancos, sejam 
empregados nas destilarias onde 
o regime de trabalho abrange, em 
alguns casos, 12 horas diárias no 
corte de cana. Uma decisão oeste 
sentido foi tomada no mês passado 
em Pernambuco pela 6' Vara do 
Trabalho que deferiu uma liminar 
proibindo a presença de menores 
e mulheres nos canaviais. 

Seguro okoemprego 
Cerca de 12 mil pessoas, in 

cluindo índios, mulheres e meno 
res, trabalham todos os anos nas 
destilarias de Mato Grosso do Sul 
durante a temporada que vai de 
março a setembro. Fora deste pe 
ríodo, a maioria das pessoas fica 
desempregada e sem direito a be 
nefícios previdenciários. A obnga 
ção da carteira assinada irá fazer 
que os índios possam receber van 
tagens, como o seguro-desempre 
go. 

Os representantes das destila 
rias concordaram com a decisão 
de registrar os funcionários por 
que estavam sendo pressionados 
pela DRT a cumpnr a lei. No iní 
cio do mês, a destilaria Debrasa 
foi multada em CR$ 44 milhões 
por não registrar nenhum dos 1,3 
mil índios que trabalhavam na em 
presa. Um representante das des 
tilarias, José Pessoa, disse que não 
haverá problemas para registrar o, 
índios, o que ele considerou como 
"um avanço". 

De acordo com o titular da 
DRT, o acordo fechado ontem re 
presentou uma quebra do precon 
ceito e do estigma social que sem 
pre se abateu sobre as comunida 
des indígenas. O representante da 
Presidência da Funai que esteve 
presente a reunião de ontem, o 
advogado Milton Cintra de Paula, 
disse acreditar que a dccislio pode 
rá beneficiar a relação trabalhista 
dos índio$ de eutros Estados brasi 
leiros. 

··-' 
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Fetagri denuncia destilarias a estrangeiros 
· Ã' Federação dos Trabalha- ,,.u,_ .- 

dores na Agricultura (Fetagri), 
.de Mato Grosso do Sul, apresen 
tou um relatório sobre as péssi 
mas condições de trabalho nas 
destilarias de álcool do Estado, 
durante conferência internacio 
nal que reuniu trabalhadores da 
indústria álcool de 22 países. A 
Federação fez as denúncias ba 
seada em vistorias, realizadas pe 
la Delegacia Regional do Traba 
lho (DRT), em cinco destilarias. 
Nessas inspeções, os fiscais cons 
tataram "a escravidão branca", 
a exploração de menores indíge 
nas de nove a 14 anos, além da 
jornada de trabalho de até 12 ho 
ras diárias sem descanso sema 
nal. 

O representante do Estado 
na 4· Conferência Internacional 
da Comissão de Coordenação e 
Solidariedade aos Trabalhadores 
da Indústrias do Açúcar e do Ál 
:Cool do Mundo, que ocorreu de 
2 a 5 de novembro. foi o diretor 
~a Fetagri, Dener da Cruz. Ele 
apresentou as denúncias durante 
o encontro. Da reunião partici 
param países como Estados Uni 
dos, Inglaterra, Canadá, Cuba, 
África do Sul, [ndia, Nicarágua 
entre outros. 

Dê acordo com a Fetagri, 
cerca de 12.000 pessoas, entre ín 
dios, mulheres e menores de ida 
de trabalham nas noves destila 
rias existentes no Estado. Para 
este ano, segundo Dener, a pro- 

dução estimada elas usinas em 
Mato Grosso do Sul é de 250 mi 
lhões de litros de álcool e 1,2 mi 
lhão de sacas de açúcar. 

Com base na fiscalização fei 
ta pela comissão permanente, 
que investiga trabalho escravo 
em destilarias e carvoarias do Es 
tado, formada por entidades ci 
vis, órgãos governamentais e 
c· iada pela DRT, a Fetagri ela 
borou as denúncias. 

Conforme o relatório, apre 
sentado pela Fetagri, a jornada 
de trabalho nas destilarias chega 
a 12 horas diárias, sendo que, em 
algumas delas, o expediente é de 
segunda a domingo, sem folga 
semanal. 

Há casos, citados pela Feta 
gri, de trabalhadores assinarem 
recibos em branco e ficarem com 
descontos superiores a 25% em 
seus salários, sob a alegação dos 
empresários de que os descontos 
se referem a despesas com ali 
mentação, como vem ocorrendo 
na Debrasa (Destilaria de Brasi 
lândia), garante a Fetagri. 

indlos 
Das cincos destilarias visita 

das, quatro possuíam índios co 
mo empregados, através do 
agenciamento da Fundação Na 
cional do índio (Funai). Eles mo 
ram em alojamentos sem condi 
ções de higiene, alimentam-se 
mal e não usam (a exemplo dos 

O relatório aponta o tlabalho de lndlgenae nas dutllll'laa 
demais trabalhadores) equipa 
mentos de segurança. 

Durante as visitas às destila 
rias, a comissão da DRT consta 
tou que indígenas com idade en 
tre nove e 14 anos trabalham nas 
usinas. Essas crianças se subme 
tem a uma jornada de trabalho 
de 8 a 12 horas diárias em ativida 
des insalubres. Há também me 
nores "brancos" na faixa etária 
de 14 a 17 anos registrados pelas 

empresas, mas que, em sua maio 
ria, trabalham durante todo o dia 
e ficam sem tempo para estudar. 

Além destas irregularidades 
a Fetagri denunciou, na confe 
rência, que as destilarias de Mato 
Grosso do Sul estão aliciando 
trabalhadores de outros estados 
do País, principalmente da Re 
gião Nordeste. Prometendo boas 
condições de trabalho, os empre- 

DRT vai exigir registro 
A Delegacia Regional do 

Trabalho (DRT) vai exigir, du 
rante uma reunião marcada pa 
ra hoje, que todos os índios, 
empregados em destilarias de 
álcool do Estado, sejam regis 
trados em carteira. Empresá 
rios das nove destilarias de ál 
cool de Mato Grosso do Sul, 
representantes da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e 
possivelmente a secretária na 
cional de Fiscalização do Mi 
nistério do Trabalho, que ain 
da não confirmou presença, 
participam do encontro, que 
começa às 9h, no prédio da 
DRT. 

De acordo com o delega 
do regional do Trabalho, Or 
lando Costa Marques Leite, as 
empresas que não registrarem 
os indígenas que empregam se 
rão multadas. 

No início deste mês, a 
Destilaria de Brasilândia ( De 
brasa) recebeu uma multa de 
CR$ 44 milhões por não ter re 
gistrado no Ministério do Tra- 

balho os cerca de 1.300 índios, 
que trabalhavam na usina. Or 
lando Leite afirmou que se a 
De brasa não regularizar sua si 
tuação, outra multa será apli 
cada. 

A comissão que investiga 
as condições de trabalho nas 
destilarias e carvoarias de Ma 
to Grosso do Sul, criada pela 
DRT-MS, já visitou este ano, 
entre julho e outubro, cinco 
das noves usinas de álcool do 
Estado. Em apenas uma ficou 
constatado que não havia ín 
dios no quadro de funcionários 
da empresa. Nas restantes, a 
mão-de-obra indígena vem 
sendo maioria nas destilarias. 

Atualmente, os índios são 
empregados na usina, através 
de contrato firmado pela inter 
mediação da Funai, que desig 
na um representante das reser 
vas indígenas para estabelecer 
o acordo com a empresa e co 
brar uma taxa, que seria utili 
zada na manutenção das al 
deias, segundo a Funai. 

sários induzem os trabalhadores 
a se empregar nas destilarias, on 
de percebem que a situação é 
precária, afirmou a Fetagri. 

Segundo Dener, as irregu · 
ridades nas destilarias do Esu« 
são mais frequentes que em oi 
tros locais do Brasil. 

/ _, 
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.A comlalo de ftacallzaçAo voltou a se reunir ontam 

DRT obriga destilaria 
a registrar indígenas 

A destilaria de álcool De· 
brasa, situada em Brasilândia, a 
400 Km de Campo Grande, deve 
registrar no Ministetio do Traba 
lho os índios que trabalham na 
empresa, em um prazo de oito 
dias. A determinação foi da De 
legacia Regional do Trabalho de 
Mato Grosso do Sul (DRT-MS}. 
É a primeira vez que isso ocorre 
no Estado, onde os indígenas são 
contratados através da Fundação 
Nacional do Índio (Funai). Já em 
Ribas do Rio Pardo, os agentes 
judiciais do Ministério Público 
do Trabalho comunicam hoje às 1n.: . . E é . p· mnaçae carvoanas Roma nerg nca, 1- 
lar Agroflorestal e Semco, que . Durant~ o dia ~e. hoj~, ofJ 
elas estão sendo alvo de uma ciais de Justiça do Ministério Pü 
açao Civil. · blico do Trabalho estão notífi- 

. · Ontem à tarde, a destilaria cando três carvoarias em Ribas 
~brasa foi notificada na DRT- do Rio Pardo, a 92 Km de Campo 
~informou o delegado do tra- Grande. O Ministério está mo 
~ho Orlando Costa Marques vendo uma ação civil contra as 
It:,eite. A comissão que apura se- empresas Semco, Roma Energé 
~i--escrnvidão nas destilarias e tica e Pilar Agroflorestal (as duas 

·· carvoarias do Estado estava pre- últimas atuam na fazenda Japi 
sente. Dá reunião participou ganga), que são acusadas de sub 
também a empreiteira Semco, meter seus empregados a traba 
que atua na exploração de carvão lho semi-escravo. 
em Ribasjío Rio Pardo e foi mui- Os oficiais de Justiça estarão 
tada em CR$ 9,2 milhões, no iní- acompanhados de agentes da Po 
do deste mês. A empresa apre- lfcia Federal. O donos das em 
sentou proposta para melhorar presas serão obrigados a prestar 
as condições de .vida nascarvoa- .esclarecimentos no .Ministério 
rias .. , . , i,irr., ")'.'"·· '" .• : , •.•. Püblícosobre .a.contrataçãq.de 

Segundo,1C>rlando Leite, empregados, que trabalham em 
cerca de 1.300 índios trabalham situações precárias e recebem 
na destilaria. O trabalho indíge- menos que um salário-mínimo. - ·- .. ·-- ....•. _ -· .. 

na no Estado é feito através de 
contratos estabelecidos entre a 
Funai e as destilarias, sendo que 
não se faz o registro no Minis 
tério· do Trabalho. A determina 
ção da DRT é inédita em Mato 
Grosso do Sul e visa proteger os 
índios contra exploração. 

A comissão que apura traba 
lho semi-escravo em Mato Gros 
so do Sul visitou no dia 14 de 
setembro a destilaria Debrasa. 
Depois da vistoria, a DRT pediu 
que a empresa registrasse os indí 
genas. 

. r, 

1 :) ', 
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DRT começa verificar 
registro de indígenas 

A partir de hoje, a Delega 
cia Regional do Trabalho de Ma 
to Grosso do Sul (DRT-MS) co 
meça a verificar se a Destilaria 
Debrasa, no município de Brasi 
lândia, registrou em carteira os 
1.300 índios, que trabalham na 
empresa. A destilaria foi notifi 
cada pela DRT no dia 30 de se 
tembro e recebeu oito dias de 
prazo para cumprir a ordem. Du 
rante a inspeção na Debrasa, os 
fiscais também constataram que 
55 indígenas, menores de 14 anos 
trabalham no corte de cana. Na 
última quinta e sexta-feira, uma 
comissão da DRT notificou a M . d' . . , enores m 1genas destilaria Alcool Vale, em Apa- 
.recida do Taboado, que não Durante a visita feita pela 
mantinha equipamentos de segu- DRT-MS, no mês de setembro, 
rança no trabalho. a destilaria Debrasa, os fiscais 

A notificação feita à Debra- detectaram o trabalho de indíge- 
sa pela DRT foi a primeira no nas menores de 14 anos, que tra- 
gênero, já que no Estado todo balhavam no corte de cana-de- 
os indígenas, que trabalham em açúcar. Além disso a destilaria 
empresas e destilarias, não são é uma da que mais empregam ín- 
registrados no Ministério do Tra- dios no Estado. 
balho. A Debrasa chegou a pedir O Conselho lndigenista 
mformações à DRT-MS sobre Missionário de Mato Grosso do 
como deve ser o registro dos ín- Sul (Cimi-MS) calcula em sete 
dios. mil, no período de safra, o nú- 

Segundo o delegado Regia- mero de índios que trabalham em 
nal do Trabalho, Orlando Costa destilarias no Estado. Segundo o 
Marques Leite, as nove destila- assessor do Cimi, Maucir Paulet- 
rias, que existem em Mato Gros- ti. é comum o trabalho de crian- 
so do Sul, foram notificadas a ças indígenas, procuram ajudar 
apresentar ã DRT um relatório ospaisnocortedacanaechegam 
sobre o número de índios que tra- a fugir da fiscalização. 
balham na empresa. O órgão de- A DRT-MS quer informa- 
ve receber esses documentos ain- ções detalhadas sobre a contra- 
da esta semana. taçáo de índios pelas destilarias, que 

Visitas à!i carvoarias é feita com o agenciamento de 
No final da última semana, procuradores da Fundação Na- 

a comissão da DRT, que apura cional do lndio de Mato Grosso 
trabalho semi-escravo em Mato do Sul (Funai-MS). Algumas 
Grosso do Sul, visitou carvoarias dessas empresas já informaram 
no município de Água Clara que não possuem indígenas em 
com bases em denúncias feitas seu quadro de funcionários. 
pelo Sindicato dos Trabalhado- Para novembro a comissão 
resRurais de Três Lagoas. da Delegacia Regional do Traba- 

De acordo com Orlando lho deve fazer novas vistorias. 
Leite, que participou da vistoria, Segundo Orlando Leite, das no- 
acarvoaría visitadaestava na Iazen- ve destilarias de álcool, cinco já 
da Bodoquena e não apresentava foram visitadas pelos fiscais. O 
irregulariades, já-quc:--possui de órgão continua sua inspeção tam- 
dois a três funcionários e pronu- · -t,em em carvoarias. 

zia para consumo interno da pro 
priedade. No município, a comis 
são ainda verificou o funciona 
mento de outras pequenas car 
voarias. 

Depois de Água Clara a 
comissão se dirigiu-para a cidade 
de Aparecida do Taboado , a 
DRT observou que, devido ao 
período de entressafra, a maioria 
dos trabalhadores não estava na 
destilaria Álcool Vale. Mesmo 
assim, a comissão notificou a em 
presa porque funcionários traba 
lhavam sem equipamentos de se 
gurança. 

t(/J 
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Debrasa multada em CR$ 34 mil 
por contratação de indígenas 
Uma vistoria surpresa reali 

zada pela Delegacia Regional do 
Trabalho na Destilaria Brasilân 
dia (Debrasa), no município do 
mesmo nome, na terça-feira, cul 
minou com uma autuação no va 
lor de CR$ 34 milhões. A empre 
sa estava explorando ilegalmente 
o trabalho indígena, segundo os 
fiscais, que ainda descobriram 
péssimas condições dos aloja 
mentos e baixa qualidade na ali 
mentação. 

A visita dos agentes da DRT 
foi acompanhada por represen 
tantes da comissão que investiga 
a existência de trabalho escravo 
no Estado e um grupo de altos 
funcionários do Ministério do 
Trabalho e da Justiça federal e 
estadual. Eles estiveram na se 
gunda-feira em carvoarias de Ri 
bas do Rio Pardo e no dia seguin 
te visitaram a Debrasa. 

A destilaria pertence ao usi 
neiro alagoano José Pessoa de 
Queiroz, que também é dono da 
destilaria Novagro, antiga Ca 
choeira (leia texto ao lado). A 
Debrasa produz por ano 50 mi 
lhões de litros de álcool. 

A principal irregulandade 
encontrada durante a visita se re 
fenu a exploração irregular da 
mão-de-obra indígena. Cerca de 
1,2 mil índios, a maioria origi 
nária do Paraná, atuam no corte 
de cana sem registros em carteira 
e benefícios médicos ou previ 
denciários. 

Os índios representam mão 
de-obra barata: embora eles exi 
jam receber adiantamentos se 
manais ou quinzenais, por mês 
eles ganham em tomo de um sa 
lário mínimo por 12 horas diá 
rias. O trabalhador braçal branco 
recebe o mesmo valor mas tem 
descontadas as contribuições 
previdenciárias, a alimentação e 
até mesmo a utilização do campo 
de futebol. 

O artii~.14 ,1(~.(;i_.6.~.!~ de 

1973, proíbe a discriminação en 
tre brancos e índios e especifica . 
que o registro em carteira e bene 
fícios previdenciários devem ser 
estendidos a todos. "É justamen 
te isto que não está acontecen 
do", afirmou ontem o titular da 
DRT, Orlando Leite. Ele disse 
que a empresa foi autuada e seus 
responsáveis deverão compare 
cer ao órgão no dia 22 para serem· 
notificados quanto às melhorias 
nas condições de trabalho ql!,~ 
deverão realizar. ,. 

Leite afirmou que no 
mesmo dia deverá acontecer uma 
reunião com os representantes 
da Fundação Nacional do índio 
(Funai/MS), Conselho Estadual 
dos Direitos do lndio (Cedi) e 
demais lideranças índigenas. A 
proposta é que seja discutida ou 
mesmo reformulada a situação 
trabalhista dos índios. 

Segundo dados da Funai, 
cerca de sete mil índios traba 
lham atualmente em Mato Gros 
so do Sul. Eles são contratados 
através de um mtermediário, o 
"cabeçante", que cobra em mé 
dia 15% do valor ganho pelo ín 
dio. "O cabeçante chega a rece 
ber CR$ 30 mil por mês sem fazer 
absolutamente nada", disse Lei 
te, esclarecendo que os índios 
obedecem cegamente ao alicia 
dor. 

Os índios, incluindo 55 
crianças, dormem amontoados 
em alojamentos repletos de mos 
cas. Eles se alimentam de forma 
precária e têm que pagar inclu 
sive pela água que bebem do rio. 
Os novatos que chegam ao traba 
lho reclamam que a alimentação 
provoca diarréias seguidas nas 
primeiras duas semanas de traba 
lho. 

As condições de trabalho 
em destilarias e carvoarias do Es 
tado foi vista de perto p<ir diver- 

DRT notifica a Novagro 
O gerente da destilaria 

Nova Alvorada Agro-indus 
trial (Novagro), antiga Ca 
choeira, Alberto Fernandes, 
foi notificado ontem de manhã 
pela DRT. Ele deverá solicitar 
um prazo para melhorar as 
condições de vida dos 1,35 mil 
funcionários da empresa, dos · 
quais 550 são índios além de 
aproximadamente 110 meno 
res. 

A empresa foi vistoriada 
no dia 19 de agosto por fiscais 
da DRT e da comissão que in 
vestiga o trabalho escravo. A 
Novagro foi alvo de muitas de- . 
núncias no ano passado e so 
freu inúmeras fiscalizações tra- · 
balhistas. Fernandes se com 
prometeu a averiguar os itens 
contidos no relatório e tomar 
as providências em irregulari 
dades comprovadas. 

Durante o encontro da co 
missão se discutiu a proposta 
da elaboração de um fórum de 
debates para definir metas no 
cumprimento das leis traba 
lhistas em .destílarias e carvoa 
rias. O fórum, que poderá 
acontecer no final de outubro, 
deverá congregar empresários, 
trabalhadores e órgãos gover 
namentais. 

O relatório da DRT sobre 
a vistoria na Novagro informou 

que será investigado mais pro 
fundamente o trabalho de me 
nores na aplicação de formici 
das. Outra denúncia de traba 
lhadoras da destilaria indicou 
que elas também aplicam agro 
tóxicos. 

A Vigilância Sanitária Es· 
tadual deverá notüicar a em 
peesa com relação às condições 
precárias de higiene dos refei 
tórios, vazamento de gás na co 
zinha e presença de moscas no 
ambiente. A Vigilância tam 
bém irá fiscalizar o excesso de 
lixo, alojamentos e alimenta 
ção dos trabalhadores índios. 

Segundo o relatório, 550 
índios trabalham na empresa, 
sendo que se estimou a presen 
ça de 10 mulheres índias e ou 
tros 10 adolescentes foram en 
contrados nos alojamentos. Os 
fiscais ainda constataram a 
existência de 30 a 40 crianças 
índias menores de 14 anos na 
Novagro. 

O item segurança também 
foi verificado pelos agentes da 
DRT. A empresa terá que for 
necer equipamentos de prote 
ção individual, exames médi 
cos e mais ônibus para o trans 
porte dos passageiros, já que 
existe atualmente superlota 
ção. 

sas autoridades que acompanha 
rama fiscalização da DRT. Esti 
veram presentes o procurador 
geral do Trabalho, João Pedro 
Passos; o procurador regional do 
Trabalho, João de Deus; os se 
cretários nacionais do Ministério 
do Trabalho ·.nas áreas de Segu- 

rança e Saúde, Raquel Rigoto, 
Fiscalização, Vera Jatobá e Rela 
ções de Trabalho, José Ricca; o 
secretário estadual de Justiça, 
Newley Amarilla e parlamenta 
res ligados a câmara técnica do 
Conselho Nacional do Traba 
lho. 



INTA·FEIRA. 16 DE S MBRO_DE 1993 º 
JUSTIÇA 

Empresa é multada por aliciaf grupos de índios 
Sergio Ameral/AE \"\ 

ts •••... " .._ · ' ••• .."' Famílias inteir~ ~~ 
trabalham sem· ~ 
receber salário 

BRAS1LIA- Esco~da por uma 
nuvem de fumaça que torna o Ili' Ir- ~ 
respirável, Imunda por ca~o ~ 
carvão, a famflla Alves trabalha 1iá _.. 
três meses sem receber salârío, ~ .!:/'. 
nas em troca de mantimentos,,llll r.~! 
fazenda Boa Aguada,,dasldenkgjea ,-,f, 
Alterosa, a 90 quilômetros de ~- 'i.' ,p 
po Grande. Na fazenda, os Alw,,i, /! , t~· 
mais 130 trabalhadores bebem L!Jllll "" 
âgua suja trazi~a por um calllt· , ' 
nhão-pipa, que e armazenada PI ,ili''. 
improvisados tambores de óleo.~Qs l'i 
Alves trabalham juntos: pai, mêe e· • 1 J 
seis filhos. Até o pequeno Rom~, ,,,t,; 
de seis anos, ajuda o pai a ~ ,"I: 
com barro os fomos antes da q\WI- L.i); 
ma. As crianças não fteqúen~,11 ~;i 
escola. Vieram da cidade mine~e r:1q 
Taiobeiras, trazidos por um Bli<:il!- , ~º 
dor chamado Amadeu e com ~ '" " 
promessa de dois salários mlnirclff, ,. ,·,' 
mais participação nos lucros do car- 
vão. =-; :::-i 

A realidade não foi essa. Jioje eles l 
tentam ~ar em dobro, pagar~ · , 
:que devem e delxal" a carvoaria_"lt.. . ·, 1 
: •••••••••• __._.--'-- ~ •.•• •J jJ 

.J 
li ' 
' 
~ 
1 \1 
ij 
i 

:lt'•I,,• ,-· 
' 1 
' 1 
1 - , ELZA PIRES DR!' determinou que as crianças 
\ sejam mandadas de volta às reser- 
lBRAS1L1A - A Destilaria 
f Brasilândia S.A. (Debrasa), 't em Mato <ll'osso do Sul, re- 

- u uma multa inédita de CR$ 
1 ·milhões na história do trana- 

Eo brasileiro pela contratação 
lar de 1.370 índios para tra 
s temporários em seus cana- 

l
,•-• · . Urna fiscalização da Delega. 

Regional do Trabalho no Esta- 
' na segunda e terça-feira, cons 
. u a presença de grupos de ín 

:.i· terenas, caiovás e guaranis. na 
resa, além de centenas de 
nças, contratadas para turnos 
mos e noturnos de 12 horas. A 

1.· 

~ondições são precárias 
BRASfLIA - Lideradas pelo ín 

dio Getúlio Manoel, 55 crianças do 
:po indígena caigangue, com ida 
~ entre 10 e 16 anos, trabalham 
i:ante a noite na Destãana Brasi 

ãndia (Debrasa), em Mato Grosso 
~,Sul, recolhendo restos da cana 

la de !lia O grupo foi trazido nos canaviais, Alzuns ino•m hnb ~~ 

Destilaria de Mato Grosso do Sul terá de 
pagar CRI 34 milhÕes por contratar 
irregulannente 1.370 indígenas para 
trabalho temporário em canaviais 

vas. 
Pela primeira vez, é aplicado o 

artigo 14 do Estatuto do Índio, 
que 'estabelece não haver diatin 
ção entre os trabalhadores indíge 
nas e demais trabalhadores. Na 
Debrasa, os índios reahzam o cor 
te da cana, vivem em condições su 
bumanas e são explorados por um 
aliciador, que físcahza a produção. 
Em busca de mão-de-obra barata, 
as destilarias e carvoarias de Mato 
Grosso do Sul contratam irregu 
larmente crianças, índios e fami 
lias de migrantes para o trabalho 
mais pesado. 

No alojamento, as crianças cai 
gangues ficam amontoadas em beli 
ches imundos e dormem de dia em 
pequenas espumas rasgadas e co 
bertas de moscas. Os outros índios 
menores de idade dormem à noite, 
depois de uma Jornada de 12 horas 

-, ) 1 )1 1, . 

GERAL 

Fam.ília Alves: há três 1neses o pagamento é feito r.nm mnnthn~n,J.ru:-.. ,,,,,n,,,.,.,. À.a, ••••••• ,~~- 
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Empresa é multada por aliciar grupos de índios 

Destilaria de MaJ.o Grosso do Sul terá de 
pagar CR$ 34 milhões por contratar 
irregularmente 1.370 indiqeuas para 
trabalho temporário cm cana,,íais 

l>H'T d,•tenuhmu 11llt" 1u l"ruuw~ 
eejam rru1.fld11-dN de volta à.8 reser- 

BHASl ~SA - A Dt-.,;UllmR \la."' " 
ttruilfindla S.A (Dc>hnum). PrJn primeira wr.. {, aí)hrnffo ,. 1f 

~ em Mato lirouo tio Sul. ee- artl~o 14 do ~!llAtuto do lndto, 
~n uma multa lnêd.lta de e1is que estabeleot.'f' nüo haver draun- '",• . 
:].( tmlh~ na hl5tóna do trabe- çào entre 01 tnbalhadoree lndl11;~- ~ , :.)..;. .• 

.::::11:fl~':11t~';~~l:n;~tu~!~ ~1!i~~;R~:d~:b!~~::; :: ~~~ '7\ 
ballu1<1 '"fflJ>Orirtoe em eeue cana- te da <"e.na, Vivem em condl~'Ú"1! su- 
Wlll~ Uma riscaUuu_ào da Delega- bumana11 e d.o explnrado111 por 
.alLRe1t1onal do Tn.halho un f;"l\.a• 11.hr1ndor. quf' fílw-ahr.a a prc,d 
~~ na Hl(UOdM e t1't\B·Íl•1r", rnn11· F.m hu •• ," til:' mfüH.b•-uhrn hn 
)btot• A lnt•senç.o. de Rmvo~ d" ~n n., de,tllftrlA.'1 e cn.rvoantúl de MM.ui 
~ terr~-.s. ca10\.'Ú e (Zuaran11, m, GroMO do Sul coruratam 1rn-~u 
~pre~a, alêm de centena .•• ne larmente cnanças, ind1D8 e füml 
~.ançn.<1, contn1tJ1.d1L"I plU'R lurno,i hM de mll(t'al"l~!i pana o tl'8bR1l1t1 
diurno•• notumoo do 12 ho,....A mal> pes.uio 1~ 
::~ondições são precárias ~~-~:;:;.:~ 

No ,a.Jnj1L111~nto, u CJUU1ça& ra1 ~ !,._ •• ;.. ~ •• - ...• !. '; 
ganguesfica.rnamontoada,ern beh~-,,- .•.. ,~~;.·~., 
chies hnund06 e dormem de tha ('O •• ~ ,._. ~ ~ ~? ---'-'- 
pequenas espuma.s tul(~&'\ e co ..., •• ··-· 
::=~ed=~r:~~1:;~:: • ~ 4 -. 
:,O;n~~1~~ªiJ~:::;"~~~: FarníliaAlves: hd três mesee 0·pag~~ 
m1111,o l'm frente, mn~ lim dt· 1i.it,:111 
uma taxn J"lf'lo Iazer A AJ,iua do 111 
tambem (, d~,mtadn pela Bra.,.., 
lin<.l1a, segundo romprovon R C.o- 

1n1:w·U'l l\?n11:t11f'flt~ 

JmA.SJUA. - Lukmi.1.'UI [)('lo ln· 
dm Gcl.uho Ma.noel, 6fi C".nança.'i rfo 'Epo mdiitena. c&1wu1~e. com ltla· 

ence 10 e 16 tu1U4'1, trabalham 
lumnte n none na Deflt1l.1LO~ t\ras1· 

~i.'i.nd1a (Oebra."ID), em Mnto G111NVl 
1-9~ S11l N!COlhrndu 1'\"1tOO dn cana 
cortada de dkl O fln.lJ>II fn1 trazido 
}lQ J': . .uRnÓ Mu. ••• ·uh~tu•,, apt--.i.1r ela 
f"JUt"a 11Lult', oe imho'I Mi f.U;:un t'\HII 
ie',tnll1h~~oJld~rGetúho permue 
tFJP (Ó II c;-:ll:,eç.u1t<"·, C'xphca um dM 
~r.ill•lllhatlo~ No.o; 
1) 1.800 hl'Ctilrr~ dr 
(._..fWUI <IR PlTIPIC!'D, 
l,a, (..11:1.nÇ.U de to 
;tli.. •• as ufaút'!I traba- 

Lt;:7~~1!'~; J;111! 
""" -A rigunt do •cnh(-.. 
~te· 111[Cl11fi('a o 
•i,:au,· dn lndm, o 
olknulor dlll man- 
1h1·t1bra, O "cebe 
ç:1:ntc" ~ ~n1ptto 
Juntn doe filmJ.K>!I de 
ffldrn'l, prmcllJa). 
mente d1'S menores, 
" l'mholaa. 16'), dn 

é /eit-O com mantimentos---;,,. lugar de -s~ldrio 

No 
de> 1 nv~i,lli,:nçü(1 • 
Fl<1<"albo.çrw das 
ccndrçôee de tr.W.1 
lho nas carvolllla!t <' 
dtWU.tlu.na., d1• MP!o 
GmMt> do Hui, du 
rante a int1pot"çi10 
quP fr:z na At'i;tum.ht• 
reira n• empeees, A.'1 
condrçêee de ah 
Rlt'lllnçil.o tamnem 
liÁo predln&"l Um 
dlD 200 trabalhllilu. 
re'I pt1rou.at:"nNes 
que hã trêe mesev 
trahll.lhu nu destU;1.· 

ALOJAMENTO, 
CRIANÇAS 

FICAM 
AMONTOADAS 
EM BELICHES 
IMUNDOS 

0ft 1k".'lle Cj;Uf' O ÕI>• I 

mldo. do." du., ;inmrlra."I fK'n1.uu~ 1 
f'l'fflJH"C ))fll\'QC'1 dtArriml. "'í>cp,11~ 
elee eeoetumern" 

An1\d0Mnrt.ms,dc 13anos, prefe· 
nt nít.o con\le1'$&1", ~be 8Jn"1't dll 
•ca.\>('çante• Jllllll gu.NTJar o e.rio e 
~ir -.dL,;1.1\te, rumo .an ómbns que 1 

o<. conduzui. até o a111Jo.m~nu, ·A 
gente hoo tlâl daqui nem um dia; no 
IW.badn trabalha e rio dumin1(0 lav11 
mo,1pa·,{Dntaogua1am Vi~tlu, Fer 
nma, 14anO!I 

'l,,.IJáno J*Mn pe\o. empll'Sll dt1 ~Ir· 
~t<t rom a J1Jndnçi1n O lndu, niJ,1\1(, 
Julmhn tern dlJkuldrnir para falar 
J)l>rqtJe ettá com prnblcmas r\':'lflln\· 
t(,no• ·Aci111 estA. dando mu1,a 
tlnrumoma•, expbca um tni.balha· 
dor: Mesmu assim, ele oonllnuacor 
umlu ama., fK)h O'J olhU!ó1.AE'Yf'l"OS t.lu 
*\:ab(,,çant.e• Ant.ómo Gomes. Para 
tflll1har um lia!Wlo de CR$ 3 mil por 
IW,. Julmho tom de rortar, ptir dia, 
)M:ln 1nenus eeee ruas de auia.. 

pe~tilaria não faz registro 
1 ~,~!~~~:~.~ ~::11:~~~~ ~~ :~.:;;~,u: ~~~::;~ l~:rb~:: ;~~ /' 

t>e~t1lnr1n Rr:unló.n1lla1 ~:A (OC'- r:'i dP JUl.filar uma 111.ulLa de CH$ 
~..:1.1),a:J00~11Uômetrn11deC'an1· 30,14 mllh()(', A empresa pmdu.:: 
pu Gra11tle, em MMtn Grn111'lo do pnr1111060m1lh~dt.>llrm111d1;"AI· ·m . 
S~I Sa11 drn~ "rupo,: eerene, gua111, coo! e ê de- propriedade dn uemcr- j _. ~~ 
tu.e ••iov,,., AdulU15 e ero•nças lo- m alagoano Joae Pesoa de Quot- ~ 
1'MTI levados pelos ·cabe-çante,• roz. ~ , 1:: 
JJ~ rortar • <'11.TIA QUf' ahmenta a ·Para nõe tant.o fa,; o tnabalhn . ~ - · 
Ll,S,lnl\ d:L clc.9tll•rta. A Comissão do lndlo eu do branco S6 que o ,. .·;~,~ 
l~rm•n~nt.e de tl11callzaçAo du Jndw a Jente, busca aqu~ perto e u ,~-. • . ~· 
Ç.f)nd1çc·IP"l dr Trabalho mui Cflrir- hnmrne~t.âdl11tanleflOUam1lqm· ~ -- - _ 
'r~1~rla, e (liestllarhl'l de r.tnto lf,inNro ••. ", Ju,Llf'imu o Kt•n-utr ih• Leg&&laçào 6 CUJSTfJS'peítada com. a C07itrat.açcio 

:1~·-~:af~~ cg:r~~= ::= z~~~~e~.;?t;~:1:.::~~:~~-=~ de menores pam para serviços. em Carvoariã 
...W Trabi.lhn de Mah, Gro!ISO do la contratlilçã., de mão-de-obra na • '· ' 

empresa. Ele- tambf'm explicou 
aos Ilscara da DRT que o funejonú 
rto José Jerômmo da Silva, que P<'I· 
tava vntJando. é encarregado doa 
contratos com os "caoeçentes" que 
traaem os lmlios para trabalhos 
teroporános nos ca11a\1a15. 

-O Indro é urna mão.de-obra ba 
ratíssima pora as empresas", ex· 
plica o advog11do Mauc1T V.Uletti, 
do Couttclho tnd~jtcnista Mhvuoná 
rlo (Clml), que lntesrn e Comlo 
eâo Permanente de Investigação. 
Ele ficou 1mpresaàonodo cem o nú 
mero de indios trabalhando na 
Debrasa, ínclmuve cnauça!i. A VIS·- 

ta da com,ssü.o à deeUlarla ,,..r 
preendeu os funclonãrius que não 
esperavam uma fiscallznção nu 
quele dra ~nqu.J.nto u ccmtsaao 
chegava atê a sede, um carro da 
empresa equipado 
com rádio se deslo 
cou para oa cana. 
vrare orientando oi, 
fiscs.iB de cada área 
para reltl'lll' o!I me 
ncree que esLavam 
no trabalho. 
O corte da can-. 

tntretanto, nàr, po 
de pnra.r em deter· 

OíNDIOA 
GENTE BUSCA 

AQUI PERTO E O 
BRANCO NÃO 

Familias inteiras 
trabalham sem, 
receber 'salário 
BRASILIA- Eacondlda por uma 

nuvem de tuma.ça que toma o u tr 
re.p1"'vel1 Jmunda por causa!µo 
caM1o, •. wnllia Alves tnbalha li./, 
três meaes i,em receber salãrio, ape- 
111111 em troca de mantiment<>S, -~· 
ta.tenda BoaAguada,.da llklerúrgj~ 
Alterooa, a 90 quilômeàos de C:pn 
po Grande. Na íazenda, "" Ah"e>' e 
rnaill 130 tr:aball111do,... bebem u'ma 
,gua suja trazida par um cani:~· 
nhi.o-plpa, que ~ Nmatenada em 
Improvisados t&Inborei d~ óleo .,Cb 
Awes t:111balham Juntos. pai, mãe e 
&ela filhos. "1:k o peq_ueno Romw:o, 
de aels anoe, a,Juda o pa1 a ved~ 
com barro oo fomoo antes da ql!O' 
ma. As cnanças não froqúentaql,.a 
....,la. V,eram da cdade mineln,4,e 
TwobeirM, uuld08 por um aliq~ 
dor chamado Amadeu e com UJna 
promeM& de doUI aalárioa mlru.RV.llfl, 
mala parliclpeç;'lo n.., lucroo do á.r. 
vàD --; 
Ami.lidadt nàofo1 essa. Hojeel~ 

,tentam tnl.ba.lharem dobro. pagar o 
que devem e deixar a carwana. ·i 
gente l!Ol're mwto aqui", reclamou li 
nuie, Ana Aparecda O caso dos AI 
Vl.'B se repete na maioria das nmle 
~al'\roanas exl11tentea em Matp 
Grosoo do Sul vislt.adas pela com~ 
&ão formada pelo governo e enttru,· 
des não-gavemam<,ntaill para ti.sca 
hzac o trabalho eecravo na região~ 

Paza IIUIJ)ittndtt ••• íanúlioa, ró, 
necessário que um trabalhador $ 
fazenda-que hi wn UlO nâoJ"CCt" 
bla do empreJteíro - gul&.ff&c a co 
~ até Boa Aguada. 0. ÍOl'l\QO 
ftcam no meio doe eucaliptos dMd.J 
doe em "l>atenas", aob re,,ponoabil)· 
dade das famíllaa ou grupo~ tr:,. 
balhadorea. O gulaGodoyde Olivel 
ralovou aoolTWIIIAo atéwnu "b~ 
rtas·. mas nu.1itas mtllvBm ~ 
De moto. wn l19caJ da en,.presa wÍ 
,eu avt.ando a todos que &e eacon. 
deoeern no mato. (E.P.) : 

r .... 



:;nmm&.'"MUSCU!OSOS, Spel!ar ífil. 
ea idade, os Indlos só falam com 
anhos se o llder Getúlio pennlte. 

Elfe ê o eabeçante", explica um dos 
qjilllhadores. Nos 
:;~ hectares de 

1a da empresa, 
,crianças de to 
as idades traba 
do dia. e noite, 
turnos de 12 ho- 

'l!âmpo-em frente, mas têm de pagl_r 
uma taxa pelo lazer. A água do rio 
também é descontada pela Brasi 
lãndia, segundo comprovou a Co- 

missão Permanente 
de Investigação e 
Fiscalização das 
condições de traba 
lho nas carvoarias e 
destilarias de Mato 
Grosso do Sul, du 
rante a inspeção 
que fez na segunda 
feira na empresa As 
condições de ali 
mentação também 
são precárias. Um 
dos 200 trabalhado- 

No 

FICAM 
AMONTOADAS 

EM BELICHES 
IMUNDOS 

res paranaenses 
que há três meses 
trabalha na destila- 
ria disse que a co 

mida das duas primeiras semanás 
sempre provoca diarréia. "Depois 
eles acostumam." 

Anil do Martins, de 13 anos. prefe- . 
re não conversar. Recebe sinais do 
"cabeçante" para guardar o facão e 
seguir adiante, rumo ao ônibus que 
os conduzirá até o alojamento. "A 
gente não sai daqui nem um dia; no 
sábado trabalha e no domingo lava 
roupa", conta o guarani Virgílio Fer 
reira, 14 anos. 

Sul autuou a empresa por falta de 
registro em carteira A Debrasa te 
rá de pagar uma multa de CR$ 
30,14 milhões. A empresa produz 
por ano 50 milhões de litros de ál 
cool e é de propriedade do usinei 
ro alagoano José Pessoa de Quei- 
roz, 

"Para nós tanto faz. o trabalho 
do indio ou do branco. Só que o 
índio a gente busca aqui perto e o 
branco está distante 800 a mil qui 
lõmetros", justificou o gerente de 
operações agrícolas da Debrasa, 
Antônio Gigliotti, responsável pe 
la contratação de mão-de-obra na 

Serg10 Amatal/AE 
JMe, Ana Aparectlla. o caso dÕ;Ãf 
ves se repete na maioria das n~ 
carvoarias existentes em Matp 
Grosso do Sul visitadas pela coml~ 
são formada pelo governo e entid, 
des não-governamentais para llsca 
lizar o trabalho escravo na região; 

Para surpreender as familias, fçi 
necessário que um trabalhador * 
fazenda - que há um ano não rect 
bla do empreiteiro - guiasse a co 
missão até Boa Aguada. Os fomds 
ficam no meio dos eucaliptos dividi 
dos em "baterias", sob responsabili 
dade das famílias ou grupo de tra 
balhadores. O guia Godoy de Olivei 
ra levou a comissão até várias "ba~ 
rias", mas multas estavam vazias. 
De moto, um llscal da empresa cor 
reu avisando a todos que se escon 
dessem no mato. (E.P.) 

Leaislação é desrespeitada com a contratação de menores para para sennços em carooaria 

empresa. Ele também explicou 
aos fiscais da DRT que o funcioná 
rio José Jerônimo da Silva, que es 
tava viajando, é encarregado dos 
contratos com os "cabeçantes" que 
trazem os índios para trabalhos 
temporários nos canaviais 

"O índio é uma mão-de-obra ba 
ratíssima para as empresas", ex 
plica o advogado Maucir Pauletti, 
do Conselho Indigenista Missioná 
rio (Cimi), que integra a Corms 
são Permanente de Investigação 
Ele ficou ímpressionado com o nú 
mero de índios trabalhando na 
Debrasa, inclusive crianças. A visi- 

ta da comissão â .destilaria sur 
preendeu os funcionários que não 
esperavam uma fiscalização na 
quele dia. Enquanto a comissão 
chegava até a sede, um carro da 
empresa equipado 
com rádio se deslo 
cou para os cana 
viais orientando os 
fiscais de cada área 
para retirar os me 
nores que estavam 
no trabalho. 

O corte da cana, 
entretanto, não po 
de parar em deter- 

minadas áreas. Depois de queima 
da, a cana deve ser cortada em pe 
lo menos 48 horas e levada ime 
diatamente para ser esmagada pa 
ra azedar. Por isso, a usina empre- 

ga trabalhadores 
em dois turnos Os 
fiscais ficaram im 
pressionados com 
as condições de ali 
mentação e aloja 
mento Os beliches 
são imundos e os 
trabalhadores dor 
mem amontoados 
(E.P) 

ALOJAMENTO, 
CRIANÇAS 

"A. figum do 'cabe 
~te• significa o 
"gato" do Indlo, o 
aliciador da mão 
.da-obra. O "cabe 
çante• está sempre 
junto dos grupos de 

·• "'lmtlos, principal 
, : mente dos menores, 

e embolsa 15% do 
salárlo pago pela empresa de acor 
'ldd·com a produção. O índio catová 
~'1_inho tem dificuldade para falar 

. IP'"lUe está com problemas respira 
,· í !~os. "Aqui está dando multa 
l , ' .eurnonlà"; explica um trabalha 
í Mesmo assim, ele continua cor 
f ~do cana, sob os olhos severos do 

!J' Mcabeçante• Antônio Gomes. Para 
. , ff!tar um salário de CR$ 3 mil por 

"IIIM;Julinho tem de cortar, por dia, 
~.? menos ~ ruas de cana. 

1 Destilaria não faz registro 
. ' :;:'!BRASILIA- Cerca de 1.300 ín 

l!!o~ trabalham Irregularmente na 
~~tllaria Brasllândia S/ A (De 
..àl;asa), a 360 quilômetros de Cam- 

' 1· o Grande, em Mato Grosso do 
i l · Sào dos grupos terens, guara \ ! . caíovâs, Adultos e crianças fo ~ ! ~ levados pelos "cabeçantes" 
' iàl:a cortar a cana que alimenta a 
l , dª da destilaria A Comissão 
1 

1 Permanente. de Fiscalização das 

t !~»dições de Trabalho nas Car 
: ~rias ~ Oestllarias de Mato 

< .,~o do Sul chegou de surpresa 
í · .. wi'canavial e a Delegacia Regional 
: •Trabalho de Mato Grosso do 
~.~ ~ .....-11 

o ÍNDIOA 
GENTE BUSCA 

AQUI PERTO E O 

BRANCO NÃO 
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Funaí é acusada.de 
LEGISLAÇÃO . _ 

intermediar trabalho índíé 
Funcionários dizem que 
índios não têm como se 
manter e a saída é o 
emprego temporário 

)J 

"' ELZAPIRES 
-· 

BRASÍLIA - A Funai está in 
termediando contratos para . 
o trabalho de índios nas des 

tilarias e carvoarias de Mato Grosso 
do Sul. A prática é ilegal (fere o Es 
tatuto do Índio), mas comum na re 
gião, segundo funcionários da insti 
tuição que já atuaram na área A 
justificativa é que os índios não têm 
domo se manter nas reservas e não 
há outra opção a não ser os traba 
lhos temporários. Há um gato 
-(:agenciador) que contrata os gru 
~s nas reservas e o pagamento é 
divi.dido entre os índios, o assinante 
do contrato (normalmente um fun 
t!ionário da Funai que deve repassar 
o-dínheíro â comunidade) e o agen 
cia.dor. O aliciamento de índios foi 
denunciado num relatório prelimi 
nar da Comissão Permanente de In 
vestigação e Fiscalização das Condi 
ções de Trabalho, que investiga de 
núncias de trabalho escravo. 
De acordo com· o relatório, a co 

missão comprovou na JJsjna RS em 
Sidrolândia (MS), 'a contratação de 
<t 15 índios, por meio da Funai. Con 
viVendo com outros trabalhadores 
:>1, 

DENUNCIAM 

CONDIÇÕES 

SUBUMANAS 

vindos do Nordeste, principalmente 
do Rio Grande do Norte, os índios, 
segundo o relatório, fazem a própria 
comida e ocupam alojamento' sepa 
rados, em condições inferiores às 
dos outros trabalhadores. 
A comissão é formada por repre 

sentantes da Delegacia do Trabalho 
de Mato Grosso do Sul e entidades 
não-governamentais. De acordo 
com o relatório das ONGs, os índios 
e os outros trabalhadores brancos 
vivem uma situação injusta e desu 
mana, trabalham 
em excesso e mo 
ram em alojamen 
tos que mais se pa 
recem com "abrigo 
de animais". O pa 
gamento dos índios 
é encaminhado ao 
"cabeçante", que fi 
ca com 12%. Outros 
3% são destinados à 
liderança da aldeia, 
ou "capitão". 

Sem salário - "0 papel da Funaí 
não é contratar índios, isto não é le 
gal", denuncia Odenir Pinto de Oli 
veira, chefe do Departamento de Pa 
trimônio Indígena da Funai, que du 
rante dois anos foi chefe de posto 
na região de Mato Grosso do Sul. 
Ele explica que, quando assumiu a 
chefia do posto, constatou várias ir 
regularidades, como índios levados 

em caminhões pelos gatos para tra 
balhar nas carvoarias e destilarias. 
Além de ficar meses nas usinas, em 
condições subumanas, eram obriga 
dos a dividir o salário com os agen 
ciadores, quando havia remunera 
ção. Muitas vezes trabalhavam em 
troca de comida 
Oliveira lembra ainda que as 

áreas degradadas onde vivem os ín 
dios da região não permitem nem 
mesmo uma agricultura de subsis 
tência. Por isso, não há outra opção 

a não ser o trabalho 
temporário. 
Responsável por 

uma comunidade 
de 30 mil índios que 
vivem em 22 peque 
nas reservas, o chefe 
do posto indígena 
da Funai em 
Amambaí (MS), Jo- 
sé Antônio Martins 
Flores, reconhece 

que o trabalho nas carvoarias e des 
tilarias é a única alternativa de sub 
sistência Com reservas cujas áreas 
não chegam a atingir 700 metros 
quadrados por índio, os guaranis, 
caiovás e nhandevâs costumam se 
embriagar ou até mesmo se matar. 
Segundo Flores, na semana passada 
ocorreu o 239 suicídio do ano na re 
seiva de Dourados, onde vivem os 
guaranis. Nos últimos cinco anos, 
123 índios se mataram na reserva. 

---------------------------·--·- 
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DESTILARIA 

Ger~nte confirma 'P' 1~ 
. índios não têm registro 
I•: 

CLAUDIA VARELLA qucstinunndu II Fun,li ,111,1111,1 m, 
P• Ag6ncla foll1• 11111puro legul ilos íudius. 

. · t : . Puni Ueno, o contruto de prcs- 
. O ge~e'nte 11c!mi11istrutivo da RS ração Jc servlço ".sub~títui" o 

, Destilaria, em •Sidrolândiu (a 79 registro pmlissionul CU) carteiru. i km de ·çl!líib4); .1:raka~hi. Uçno, SégUUdo ll fü!al~l() do J11Ji!'• clq 
í $1, 'disse 'Ontem,: à Ji'oll111,· por não silo ema!JCljliiJos. "l't11111~ 

' ieltfçl)el' que ~0' lµdiQs. ~il aldeia contrato de pres1ai;iio di: ~c.:rvi,o~ 
lílUJlil}'1 tr11balham na·, de~1jlí1ri11, . de: 30 e 60 dias. A1ualr11c111c 
co1110 c9ruidor~f ~e cana:'. Sl:gun-; !ntbalh~u1 nu de~t ilaria du u ~ 1 ur- 

, dQ ele, (}~: fnd1ç,~ Jor;1m :c9nlri1IÍI, .,·, · mus, com 45 !odw~ cu,d,1 mna, 1111 
dos por 1n1en11éd10 do chefe ·de··· contruto tlc 60 dias" , almuou. 
ppsto djl Funal (J111nd11~ão• Nacic- : ·, I;le Jlis~c que .çudu . {11,Jiu g.inha 
nµI do Jndip) na 11ldi;i~1 J~c11lizudu '!1· 11)'eo~ulmi:ntq l 11or prot!uçliu, e!'· 
.em Aquidnuunl\ (MS);·, , i,·\ · . · média, l ,S saláno mfrnnru (cct,-; 

· Ninguém foj lpc111izatlo nu Fu- de CR$ 14 mil). O~ !mlins tí:111 
pai de C11n:ipo ÇJflln<le (MS)"deví- ~ég~n~o Ucno: álojmu~1110 e trê~ 
do ao feriado de 9111Qm'. · Ueno refeições gratunas por '11,1. 
informou que os! contratos · são O diretor da destilaria Cm:hnci · 
registrados 'ua Delegaçia Regional ra, em Noyu Alvorud u, Albcn« 
do Trabalho (DRT) e nu Punal; Pcrnamlcs, negou 1111 scgumlil·ki- 

A Comissi11/' Pernianeiue de ri! que hüuvcssc Iudius 1n1hull1.in- 
Fiscnlização da~' Pesl.iJurius e do nu. destilaiiu. Omeut, 11111 11111 
Purvourins do 'J?s1at10 visitou três ciondrio da destlfuriu corilirnmu ,, 
destilarias e uma· carvouriá no~ cxistênciu tlc trnbalhatl,1,-c, nuli 
últ'hims. dois meses. S~gúndo u gcnus 110 local. Ele 11.ro ~''""~ 
presidente du comissão, Oriundo prccisur u numern cA;,10 1lc 111 
Costa Marques Leiíe, 43. foram díos, mas culcutou C:IIL "mab de 
encontrados índios sem n:gistn, cem". O bUpcd111c111lcn1c du J lt:~ 
profissional na~ nês desrtlartas. tilaria .Sonoru, cm Scnoru, I'auln 
Ele .: informou · ~ue II DRT .:slá Antunãngelo, nâo foi lm:uli:.!,1,lo. · 

···-------- ---- - 

. ~ 
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: ~ Sete mil índios . 
serão contratados'. 
para cortar cana 

Com a chegada da safra de cana-de- será intensificada depois da Semana do 
açúcar, a partir de maio, aproximada- Índio, de 19 a 23 de abril. Até lá, a maio- 
mente sete 11111 índias serão contratados na das aldeias estará ocupada com os fes- 
pclas destilarias de álcool de Mato Grosso tejos próprios de sua cultura. 
do sul, mediante baixos salários e condi- Segundo a indigenista Yure Matsuna- 
ções de trabalho cuja precariedade esta ka, ligada ao Centro de Defesa dos Direi- 
sendo discutida pelas autoridades envolvi- tos Humanos (CDDH), à falta de progra- 
das com a questão. Famílias inteiras, in- mas de incentivo à permanência dos in- 
cluindo crianças, são captadas para o cor- dios em seu ambiente próprio, ha um des- 
te de cana. Os usineiros já estão mobiliza- locamento maciço em busca de melhores 
dos na comratação dos indígenas, cuja. ;:.-0poRllllidades, A população Ílldigeua no 
participação começa na limpeza das áreas Estadoé de aproximadamente 50 mil indi- 
para a colheita. Trabalhadores ncrdesti- viduos, devendo-se considerar ainda que 
nos, principalmente do Ceará, Alagoas e o censo só identifica os que se encontram 
Pernambuco, lambem estão sendo procu- dentro de área demarcada, havendo da- 
rados por funcionários das usinas, que dos extra-oficiais de que existem em tomo 
oferecem um contrato sazonal com dura- de sete mil desaldeados. Do número total 
ção até o mês de dezembro. de índios em Mato Grosso do Sul 

Denúncias do Conselho lndigcnista destacam-se os guaranis, em número 
Missionário no Estado (CIMI), apontam aproximado de 25 mil, e os terena, em Ior- 
que os recentes contratos coletivos de tra- no de 16 mil. Apenas no cone sul são con- 
balho obtidos pelos índios são manipula- tadas 17 aldeias. 
dos pelos "gatos" contratados pelas usi 
nas, que, juntamente com os "cabeçaa 
tes" (lideres comunitários indígenas que 
atuam no recrutamento) e os caciques das 
tribos, acabavam ficando com a maior 
parte do dinheiro advindo do acerto junto 
aos usineiros. O coordenador regional do 
Conselho, Olivio Mangolin, destacou que 
os contratantes oferecem um adiantamen 
to aos trabalhadores, para o sustento de 
suas famílias, quando elas permanecem 
na aldeia. Segundo ele, os parcos recursos 
se esgotam rapidamente, e cm pouco tem 
po a familia começa a passar fome. Um 
cortador de cana ganha, no máximo, dois 
salários mínimos mensais, conforme a 
produtividade. Os índios vêm destacando 
se nessa atividade, por serem ordeiros e 
apresentarem grande rendimento no servi 
ço. 

Olívio criticou o programa do gover 
no do Estado, "Nosso lndio • Um Cida 
dão". Ele afirma não haver o cumprimen 
to do compromisso cm resgatar a dignida 
de dos indígenas. Incentivos reais para a 
agricultura e para a piscicultura, por 
exemplo, não estariam existindo. O coor 
denador acusa a manipulação potitica do 
programa, e a falta de assistência técnica 
por parte dos órgãos governamentais. Es 
te ano o CIMI lançará o livro "Povos In 
dígenas no Mato Grosso do Sul". 

O titular da Delegacia Regional do 
Trabalho (DR1), Antonio José de Souza 
Lobo, informou que no ano passado a fis 
calização Junto às destilarias resultou em 
derermineções para que fossem melhora 
das as condições de alojamento, higiene e 
trabalho. Este ano, cm reunião no mês 
passado com a participação do Miniscério 
do Trabalho, Funai, INSS e outras enti 
dades, foi destacada a exigência do Esta. 
tuto do Índio (Lei n. 0 6.001, dezembro de 
1973), de tratamento igualitário com rela 
ção aos demais trabalhadores. A DRT 
formulou uma proposta de convênio au 
torizando a Funai a expedir Carteiras de 
Trabalho para os indígenas, e vai fiseali 
zar, dentre outros, o cumprimento, pelas 
destilarias, das obrigações trabalhistas de 
vidas, bem como acidentes de trabalho e o 
emprego demenoresdeidade. . 

Atualmente encontram-se estabeleci 
das no estado 10 destilaria! de álcool, 
destacando-se a Cachoeira e Rio Brilhan 
te, cm Nova Alvorada, a Copeniavi, cm 
Navirai, a de Sonora e a MR, em Maraca- 
1u. A captação da mão-de-obra indí&cna 

Encontro -O Estatuto do Índio será 
rediscutido no Terceiro Encontro de Lide 
ranças Indígenas (ELINS), no período de 
13 a 18 de abril próximo. O evCl)ti> será 
promovido pelo Conselho Estadual do ín 
dio, e reunira aproximadamente 150 lide 
res, inclusive da Amazônia (txucarra 
mãe). Também estarão presentes autori 
dades de Brasília e representantes de enti 
dades e órgãos estaduais diversos. Do en 
contro será extraido um relatório que de 
finirá o encaminhamento de um grande 
número de questões. 

Um dos integrantes do Corlsclho, 
Celso Maciel (índio da tribo caiuá, em 
Dourados), disse que existe uma política 
nociva, praticada por muitos, de colocar 
os líderes dos índios em choque entre si, e 
com fazendeiros e posseiros, para desa 
gregar e enfraquecer os povos indígenas. 
No tocante ao trabalho nas usinas, ele co 
menta que os integrantes das comunida 
des se vêem obrigados a enfrentar as du 
ras condições nas usinas, dadas as dificul 
dades de sobrevivência nas aldeias. "Dali, 
muitos voltam doentes, até com tubercu 
lose" • disse, acrescentando que alguns se 
embriagam até com álcool puro, além de 
serem assediados por pessoas que os ex 
ploram através da prostituição e da venda 
de produtos diversos em barracas próxi 
mas. 

Funal -O convênio para emissão de 
Carteiras de Trabalho Pª\ª os índios, pela 
Fundação Nacional do lndio (FUNAI), 
está sendo ratificado cm Brasília através 
da Procuradoria Geral do órgão. Tendo 
em vista o contrato junto às destilarias, o 
delegado da Funai em Campo Grande, 
Joel de Oliveira, informou que serão des 
locados chefes de postos de representação 
administrativa em diversas localidades no 
Estado, para fiscalização do cumprimen 
to da legislação trabalhista e das 'condi 
ções de alojamento, higiene, alimentação 
e trabalho dos indígenas. · 

Tmaa -O Coordenador do·CIMI 
disse que as terras garantidas aos indíge 
nas, homologadas em documentaçllo ofi 
cial somam 616 mil e SIS hectares, !Dai 
até agora somente 44 mil foram demarca 
dos. A qucstao da terra é a mais impor 
tante para os lndios. Em muitas áreas o 
processo de homologação beneficiando as 
aldeias está c:oncluido, mas a ocupação 
ainda não ocorreu, por conta de a~ ju 
diciais impetradas por fazendeiros; pre 
tensos donos das terras. 



Como tem rido 
constantemente tlenunc:J11do, 
a uc:n,vld•o continua Hndo 
uma n•lidade no Br••il. No 
M11to Orono do Sul, u 
vitima do OII tr11b111hadorea 
das earvt>Miu e d,.. Wlinu 
de 11çúcar e ,zcool. Nnte 
llltimo cuo, os m11i11 11tilllfidot1 
alo OII lndi011 Terena, 
Guaranl..Júu,ortl e Guarani· 
/VhantkPa. />rofundo 
conhecedor detrte problema, o 
11dvr,p.rlo Maueir Pauletti1 •-r do Cimi-MS, enviou 
110 PORANTIM o 11e,uinte 
relato aobre o 81J8unto: 

A tualmente, funcion.an, no Ma 
to ~ do Sul nove u.lnu 
de inoduclo de ,1coo1 e a~tl 

c:m-. Blo efaa: RS, no munlclpio de s;. 
drolAl>dla; O..'orua, .,,.. Braalllndia; 
Sonon, em Bon"!"i NovalT"), em No "ª Alvonula do r:nu; PaNate~]!O, no 
municlplo de Rio Brilha.ni..i.MR. em 
Mara~u; Cua Verde, em .Nova An 
dradlna; Copen,.ave, 1m1 Navlrel, • 
Alcovale, •m Ap.reciola. do Taboado. 

E •.• m ~ CJUllndO recebermn 
hniu,e,- 'oeneftcioe do E,tacio para 
• tn.talar- aqui. Maa, com • entnda 
ele f"lpoa do Nordem, foram reduzi 
du a utu nove. Poc que&U11 de re 
duçio de CU8toe, ntlo penando em 
n>dusir nud, dua1. 

Junto conl - troca de donoe, 
reforç0a- a idfla de tnRt mio-d •. 
obn de oua,,s &t.adoe, poli quem 
conhece u difieuldadee • o pouco P· 
Ilho CIIM o oort, da cau propon,1011& 
nlo • eulmiele • utaa ccmdiç681 ck 
b-abalho. Com luo, IIU!'S'lu uma leva 
~toa", oa aplldadõtn de llllo- 

a, ~e ab-.DOI 
bot.6ea de rua da Bruil !Mlnu, 
n.lúa • .láadoe nordeatinCJs) 
,,. tnbalhadww ~ i-ra 
-daratanfa. 

Mnllloapor 
ia1au.,_._ 

.__ tru.lhadorN • .,.IIC!acloe 
,o,n falall ,- d,i pnhOI 
~ot em eurto -.~ de talDIM!, 
!Mpm ao lbto O-do Sul pral· 
~nte ccmtrabandeadoe. Para Nr9D1 
tp)il&dce preclaarlam do aYal do 
lndleato do municfplo, ~ 96, dado 
U'UIIBDt.e e, am pra!, fahlfleado. 
EIN JIUI.Affl OI primeiros dou 

- Miando a mata em forma ela 
IKODWla- 1M1 f'ôlha de paptnento. 
lo obripdoe • trllbalhar 10 hwu 
llria e ai~ na pr6pria lret.e 
,~ de eai,a. ZI" riftm num cU- 
• de~"° edaal)mlo, 9elllall\· 
~ a nlo ltm ~ qiMm 
l&ar, polt lllo llto orplúladai a 111 

\ 
,indleato. clauiata1 N!Ao nae niloe 
- "bem-'' dOII mlnelrce. 

Eaa 1ltn1çlo vem atraindo h, 

i 
an •• a atenclo du entldadee 

du aoo d.lralloll htnnaDoo • dos 
OI ofte!al1 de f..:11lln.;to. Mu 
-da aconteceu que poa1lbill 
a melhoria du con~ de 
lho. n. qualqwtr ""'Delra, oom 

••.• uqç.10:connante nu ualnal • 
• aafra j...cl•Ddo aer oolhlda, 
reatou afwuatln a01 u.ainelroe 

•nlo contratar a 11!i04lt-obra local. 
Aliú1 eerao er• o objetlY<> Inicial, ••• 
"'*"loo &.nte ao ~vemo eatadual, 

1
dti-r."•r • ml~a ociON do 

DuH~6a:c,a 
- tem. e os fndloa 

01 u.alnelroo ~m dua, opç6e1. ou ª:!! ocn,tratarn oe •m tem., brul· su loe llllpu!Aol aoe m!lh&rel pelOI 
10 rnOII panll\lalOI apóa o fr•-· 
do~ e,q,anatontsta d01 chtfu 
m daquele pall a que, bqle, 
u 1lomeracloe em dezenH de 
a~amentoe pela, beiral dd • 
tradu do Mato Ckono do Sul; ou 
elea contntam oe lndloo, ~untadoe 
(aldttdOI) eetratefla.m•nt.e ao lcmao 
doa anoa por uma política dli,crimi 
nal.6ria e lnteg?aeionlsta que culmi 
nou~ ,..ande• -,-r,, •• de m.lo-de 
obra barata. 

ÕI u.ainel1"01, gu• a principio pre 
ferir.,,, OI tra.balhadoru eem tana, 
~ _, depoll puaaram a ter 
"1'Cl.;.delra ojeriza por ..i. aecm•n· 
to, 11N"ani»ee a aceitar qualquer 
-triato .IOb • alepçio de qt.19 Dia 
querem traba1tuor •• orpaJxado,, .a6 
pemam em direltoa e se aquecem de 
trabalhar. Diant.e desta sltuacto, r 
~ a contratar oe fttdio& atra- i w. de "eabcçaflt.N" oa. "ptoa". " 
Quanao perceberam que OI índiae 1 
t'nlo NICl•ma,,orn11, "n.lo f'ttsiam sn· 
-.e", '\alo nl8fam c:artalra.aull,.a. 
ela", ele.inda i:ortavam cana na _. 
ma ~ de 111D trabalhador 
bt'~ Ol a&lnelroe J)&U&f'aJll a ••. 
pedir toclol a. trabalhedorea ~ 
tn.b; 111betltulndo-oe JIOI' centena 
ele l~atrat&4oe •111 ...,i- eo- 
letl•o, nanlnun ra,iltro. Alp· 
mu eheprain ao u:tn1110 d. 
t:r.car 00$ ela llllo-de-obta ''bru· 
ea" utJ lzada DO eorte ela c:ana. 

1\ A.W u erlut~ 
. alo nplonclu 

Um Íqravanta: muita. me~ 
IMl,.i,4e ..Uo eendo levada para o 
tra~.IOb • alepçio de IRl9 tem 
que Ol pela. n-b.111 ele 50'll, 
a d ae.lblo de llm addllo, _,. 
- ~· multu-, mala do que um da.lto. llnpiwtiona • quan. 
tldada criança, obripdu a lar 
lU a ~ • a aldeia, oom Idada de 
8 • 16 , trabalhando da botai 
por .U.. -•ino tempo de 1U11 aduJ. 
lo, com ir-muneraeAo pela mn.de. 
S.nclo o ~o atabelecldo can, baee 
na prodúcto, • -oru produzem, 
Clelllltan~nte, mala do~ muitol 
..iutto.. ,ndo a ceneu di 1- al· 
&oi para eabeçante IJIII, - ,... 

1 

l 

\ 
··-· \CÀ~-~-- .. ... . ; 

.,, '!· • 

\) 

• usm 

_,._, fica prantldo DO próximo 
contrato. 

A Fwiai profbe o contrato de me 
llOnl de UI &DOI, DIU o que a·pnte 
coMtat.on ln loco , que toâoe íu,pm 
lllo ftJ" ••• uaun!õ e dMculpem• 
diMndo que "" ••• 1. t.•~m u crlan 
C&I elCCIDu ••••• Ct, '-AJh' •• ~1 --,,)li que 
mnlta• eriaAçu de 1i a 14 &IIOI ••· 
tio na mbia - • pai!, -,b a rea 
~bllldade do, ealiecante.. 

E.te ano, .-.ido b inómena de 
n-.tne!M formulada ))4!1M trabalha 
dona br- a pela llderat1ÇU ID· 
dJpnu !IU9 t.companlwn u l'eCI•· 
~ de ••••• '9b'icice, foi criada 
ama Comialo Penune11t.e de ln 
ffttipçlo a PiRaliucio dd Condl· 
ciee, à• Trabalho UI Carvoeri.. e 
n..tllaria do !'Atado de Mato Orce. 
ao do Sul. A Comlalo f compoata 
p_ar ant!daclet irovemammtal,, de 
ela.. • ele direito. humanoe. J& 1110 
multai ae TNU!tadol do trabalho da 

; 1 

~~ ~í( ·.~. ":. 

Comlulo, DIH poderfamoa deetacar 
dlli•, poie me.rcam um dlvlaor chi 
quas neala4 relac691 de lnbalbo. 

Prlmelru '116rlu da 
Comllrdo de Flteaflsaçf,o 

0 prlme!ro OCOlffU h& pouaa Be 
lllllllU, qnendo a Coml91lo dacidiu, 
com bue no artlp 14 d11 t.l 
6.001n~ determina!.,. atra\14- da o.. 
lepcla 11e8fonal do uabalbo, a con 
t,ataçAo de todOI oe lndloa que estio 
preetando •rviçoa por eontrat.ca cc,. 
latiYOI na u.J.na de ,1coo1 do munlc! 
plo de Bras!IAndla, 11 Debrua. O pra 
lO comadldo veneeu e, como a de!ff. 
mlneçlo nlo foi cum_p~hla, • empra- 
• foi multada em CRt .C6 mllhae.. 

A eepnda conquiirta foi o eota~ 
lecimento, por pal'te da Comlado, 
.tontamente com • DRT e a Funal, no 
dia 17 de novembro llllimo, do n,. 
~ mlnilllU a een,m •• IUidu por 
Ioda Q v.alnaa na oa1'NI cio prózhno 

i - 

• 
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; exploram os índios 
1 
1 

•no. <Ver quadro) 
O Cona\ho lnd!l"ni1la M\11!0- 

wio fq pu-te da COlniado e teve 
um pepol lmportantll no connnd 
m1mto de NU.O membroa • ~ito 
da rttl llitua~o em que oe fndloa • 
eneantra•am • daa (Offllu de expli> 
~o a que aram 1ubmelidot1 por CÁ· 
beéantaa e atl por eçltl• clU aJ 
defa1 de onde aafam OI trabalhado 
n1. A eompreenalo do problema e 
doo ~ le~i• de tratamento 
ipalitirlo da Iel em rel1ç.lo ao tra 
balhador ind!sena pennltlu aos 
membrD1 d. ComlNio decidir eam 
•rurança pela ••lnatun da cartel 
"' de trabalho de todos OI trabalha· 
dcwae ibdlpnu. 

A criaclo da Comuo1lo provocou 
ruQ6n TÍolenta1, aouaaç6e1 e aU 
um pr-junlo l Jull.lça Federal, 
eom o olv,,ti"° ele tonai-la lle1al. Se 
l'titdo OI ampcloa do atndlcato doe 
ualnelroa, aa entidades nlo 
lJO•amamentai. nlo do parte. le,!· 
tlmao .,..-a multar e/ou !localizar 
praprleilade1 privadaa. Pediram li 
minar, 111. •• o juiz ancanepdo do 
in-eeo naaou-a. 

Moclellto ,. •• w 
amtrat.ot .«o. fndloa 

O. priraeirOfl ,.,, •.. •:.. ~:;a. 
de trabalho com ae Ulinaa de '1cool 
do tinham aenhurna 1annt1a J>anl 
o trabalhador ind"9na. Eram feltOI 
u.a or6Prlu aldeias, qua.e 1empre 
.-:rti.o• à mio, endoaudoe p,,!a1 11· 
derançu e pelo chefe da ,-to. Comb 
111"'"' um Mito pomftríco na quan 
tidadt de contrato• realizadoe entre 
u UIIÚIU • OI cabeçantee, IOI poucot 
bolaram um mocltllto eom o dnlco 
c,l,Jetlvo de fac\Utar o preenchimento 
do eonllato. Nem pa1Uva pela çabe 
ca do ...-1 qae bl. mecan!IJDOe le 
Cil • protet1..,.. "''•çi5ea de tra- ••••. 1:' "r:dOI cu.:io~~".r.t<!E:I 
e.oo.tnS <BNtuto do ~o), -,un 
do o qual "nlo lia"'°' dl.crlm!naçAo 
otre tni..Utadoree lndfpnae • OI 
darnala tnibalhadorw, apllcan..__ 
lhee todoo os dinltoil • pr1111tlu da. 
i.11 trabelhi.ta. • prevldancitria". 

!-teo contratos, por -- alta 
-nta nntivel1 pua oa 111lneirol, 
cebecantN, capltAN, mllltlDllc:aram 
• ne J!l'OPOtdo de um Jl:C1I' dez, crial!t 
do um a'1'1:fto à trahaU.•d- aem 
ra,antlu e triplicando oe luerce cloe 
fflll'"ÚriOL 

Com o aurslmento dae clendnclu 
de que ot palridot chefn•rn dai 
ualnu com pouço dinheiro e, ,.. - 
- at.6 dnendo .., ea~te, a DRT foi acionada a, M clolt anoe, 
olni,ou todae oa ~nt.M a NII• 
trar --Intel. Mu ata prvvláln 
oia nlo Nlultou em 111.elboria1 na1 
condlgGeti de tnhdho. 

O. a'bmol cometldoe CDDtra oo 
trabalhadorH nHIH p1eudo 
contntoo denotam mn modéruo ai•· 
lema de eacravldlo1 • .,.,ecterisado 
pela ronna da dep,,naencla da qual o 
trabalhador do CIODNJUe ee ver li 
""'· O trabalhador mdfpna NCllbo, 

am rcmna de edi•ntamento, no dia 
da aalnatura do eontnto, entre 1K 
a 2K do velor eftima~J•nho, 
feito pelo eabeçante • • o pelo 
repreN11tante da ualne. Com - di 
nlieiro ala DDmpra comlcb para a 1111,, 
lher e os fUhos, poi• aabe que ~· 
nemri fora da alde\a de 411 a 60 cllu 
- a comida mal cll. para u prlme!PU 
•m•naa 

Ao chegar li IUlna, com• a oer 
up1D1'ado pelo próprio cabet:ante. 
qu•, como íorma de luerar' maia, 
manUm wna mereearla embulante, 
íOTnecendo, a titulo ele adiantamento 
de aalllrio, clpl"J'Ol1 beblda•..,!C\11>&•, 
etc, corn preços trlpllcadoe. 1,;nep-oe 
ao abmrilo de, 110 final do contrato, 
hever ti-abalhedorea que nlo 1111h1- 
nm o mflci•nte para pesar o quepe 
diram adlantaifo, aendo obngadc1 
a N lbrnar no próximo contrato 
jj com dtblto com o cabeçante. 

O. lucro, dos 
cabeçamu 

Oeste. conmtOI, e, ca~anle le 
,,. de IO<I • 1B'1o de toda a produçto 
de cada trabalhador, aendo este o 
ponto cruel1l de dKumanidade e de 
exploração, poli todos os fndtOI alo 
f~ a tnbalhar d1 10 a 12 h0<u 
por dia ~ manter urna m~ia de 
prod~o N.tl.C.1.ór11 para o cabe 
çante • o u1ln1lro. O. indloe do obri 
pdoa a tnbalhar ª" quando ...Uo 
doenleli, cuo comrtrlo a comida 6 
dneontada em dobro e aluda perde o 
dia. 

Noa aeidentu ele trabelho, o tr11- 
balhador indl1ena lllo tem nenhu 
ma 1anintla. Quando precl1a Nr IG 
corrldo, ou 6 atendido àlnlo lncl!pn 
te ou ablio recebe o tniternento com 
a condlç.i.o de d99COlltar oe custos no 
ordenado. 

Al6m dale8 de1eontol, o traba 
lhador !ndla-,ua, por força do contra 
to eGl1Uvo tem que papr uma ·~ 
u eomunlüri•" de 11'1, do 1a!Ario, 
que em q- todo. oa callOI 1cabii 
por ftcar 110 boleo do capitlo. Sem 
C011ta,: que, pua pr111tlr 11111 \llpl' 
no prutmo ccntnto, o trabalbaiior 
preelaa eomprar 1111a vap, IIQ&Ddo 
mal.l ama tu• de CRI !500,00 ii CR$ 
1.000,00 s-ra o c:apltao. 

Pelot c'lcola1 ilal lidtNnp,1 ln 
dlsenu, w 1enldoru u Puna! • 
du ~ do Ciml utima-N qua 
em 1119a", apro,:!;;i.;;nte, 7.000 
fnciloe tenham -iado aenlçoe na• 
ualnaa a. '1coó'I do Mito Groeao do 
8ul. Como N canavielroe 1110 pa1am 
N -p aoclala, conclui_.., que 
-..O .-beftdo 111118 loteria mamal 
b Clietu doa lnclioa. 

Por oull'o llaclo, utel C011tntoa 
Ntl.o pr:opoicio11anclo o l\ll'fbntllto. 
dentro dü ald1l1e, de uma ca.ta de 
smrii.tiab, que fl<Ml'Ulffl uma po. 
a,roea eotratura di trampone • de 
ulelúfliOI para 8 tarefa dllJ)Utadlati, 
madeca~nle 

Mauelr Paulettl 
~r .llrilleo do Clml,IIS 


