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DECRETO N!! 96.944, DE 12 OE OU'l'UBRO DE 1988 

Cria o Programa de Defesa do Complexo 
de Ecossistemas da Amazônia Legal e 
-dá outras "pr ovj dênc í as , ' 

_ O Presidente da República, no. uso. das attibúições que lhe 
conferé o artigo 84, inciso IV, -e considerando o disposto no artigo 

' .. 
225· da Constituição, , : 

'f 
, .. . 

D E· C R· E T A:· 

Art. 1º - Fica criado o f".tograma· de Defesa do Comp'!exo 
de Ecossistemas da Amazônia Legal, dencm ínatío-Pr oqr ama Nossa Na.tureza, 
·com a final!da~e. de. estal:ielecer conc;lições . .paz.a .a. utii lização e a p~se!. 
vação do meio· amb Lent.e, 0e dos· ,.i,ecur.sos natur.-a.i:s' ~noy.áveis na Ama,?~nia 
L:egal, mediante a concent-r.lfç1ili "de esf.orços1 ciE!)rt'O!ios- .cs órgãos gp_v_ern_!! 
mentais e a cooper açãe' .dcs demais. segmentos· dar SJ:ic-!edade com a_tu_ação 
na preservação do meio ·a·mbiente. , -~-' .:,s, - ..• , 

J-Í - t. ;~ _,---' - ~_,~J 

Art. 211 - São objetivos do Programa Nossa Naturezafl 

I - conter a ação pre~at6rià do meio ambiente e dos re 
cursos natµrais renováveis; 

II - estruturar o sistema de proteção ambiental; 

III - desenvolver o processo de educação ambien.tal e de 
-conscãentf áàção pública para a conservação do nreio ,ambiente; 

~V -- -disc-iplinar: a ocupação e a exploração rácionais 
, ' • ;-_, ,, • :_1,,I' ,' •,. : ' Ç',-. ., ; '- 

da Amazônia ~egal.;' .·functamentedas no or,d_en,a._m~riJ~ Jerritorj.al;. 

V - regen_erar o coní~l'exo· - dé -" eéossistemas afetadas 
pela,,,ação an~i:_ó_P.~.ca,~., e : . : , ,_. _ ,.~ .· ., : 

VI .., proteger-. -as-. ç;r;imLcJ/Jid~!;!"!h ã.~nd;ígenas e as. PºP.\.lf! 
çãas , envolvidas no processo de extrat.iv;iSJlJ.Q.if, :, •1'·1 

. · ,.,-Art',, 311- - É' cr-i·ada a. c·omi'ssão Executiva do -Programa 
Nossa- t,láturez-à"-.--:composta- 'per repr.esehtant,es... ·: dos·, Ministérios , _,pª 
Ag.ricu:ltura,, do /cnter-i'or,,da Ciêné::ia·.·e T·echo:Iogia.e da Refor.ma:~!\! 
do- Oesenvolvíinent:-o 'A°gitfa;~o ;- oo- Gàbinet-e··Civ.icl!",da Presidência - da-,-~,! 
pública e das Secretarias de Planejamento e Coordenação e de 1:1,ss.e! 
soramento da Defesa Nacional, da Rresidência da República. 

§ 1 !l - Poderão integ~a·r a Comissão Executiva, como 
convidados, os representantes dos- Estado's 'localizados na área da 
Amazônia Legal. 

, ~ 2!! - Cabe à- com,issão, Exec_u~iva, sob a presidência 
do Secretário-Geral da Secretaria de Assessoramento da Defésa Na~!~ 
na! - SADEN/PR, planejar, coordenar e controlar as atividades'_. cib 
l'rqgrM~,~~-Cl~~.ª- ~ature~a. 
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CEDI 
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 

]2Qv FONTE CLASS. 

DATA : 1.3. 10 __L! PG. 

Ar~ ... _42 é·- Par.a. os 
to, são instituídos os seguintes 
riáÍ - GTI: 

efeitos do art~go 22 deste Decr~ 
Grupos de - Tr.abalho Int'erminist.é 

l .. , ,1 .• ". ', \:., 

- • -· 1 Ç' '. / ' , -, ''i 

I - Pi:óteção 'da Cobertura Flor!stica, com - a missão . ,,•,.._, ._,,, ..... . ·r,r 
de estudar e propor, nó prazo, de 90 {noventa)_ dias, um sistema de 
proteção da cob·e~tur'a 'fú:i:r.t·s\ica I integrado por rep resent ant es.' dos 
Mini stér i~~, 'da' 'Ju~flç~ t d~- Agricultura·, do Interior 'e da Secreta r . - 
ria de Assessoramento' da 'Defe,sa Nacional., da Presidê!:lcia da 'Rep.Q_· 
bHca; 

II - Substâncias Químicas e Processos Inadequados 
de Mineração, com a missão de, no prazo de 90 (noventa) dias, estu 
dar e propor m~didas _contra os. rÜc~s para a vida, a qualidade d; 
vida e o meio ambiente, decnrrentes do uso de substâncias químicas 
e processos inadequados de min~ração, integrado por representantes 
dos -Ministérios do t r abat ho , da. _Saúde, ~as Minas e Energia, do I.!J. 
terior e da Secretaria· de Assessoramento· da-·· ó'efesa Nacional, da 
' - ~ . ' .. · :.~ ' . ' . '.-, 
Presidênciaqa.Republ~ca; -o, --~-· '. :r, 

III - Estrutur'ação·do Sistema de Proteção Ambiental, 
com a missão de, no pr azn-ríe .6.0_. _(se!1~".enta) dias, analisar a estr~ 
'tura de proteção ambient~l e propor alterações que propiciem a sua 
eficácia, integrado :po~ ·r.epr·e~e-ntlntes- .dos Ministérios· da Agricu.!, 
~ura, da Indústria e do Comércio~ do'Inteiiór·e das Secretarias de. 
Planejamento e Coordenaião e'.de Assessora~ento da pefesa ~acion~l~ 
da P~esidência da República; 

IV - Educação Ambiental, xcom a missão ce , no prazo 
de 60 (sessenta) dias, desenvolver um. processo de educação e · de 
conscientização públ'icas -em favdr- da ccnser vação. do meio ambiente, 
integrado por representantes d.ris Mirifstéri,qs cf~ AgÚcultura, da 
Educação, da Indústria e "do ·comércio, do Interior, da Cultura, do 

,, .', 
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Gabinete Civil e das Secretarias de Planejamento e Coordenação e 
de Ass~ssoramento da Defesa Nacional, da Presidência da República; 

V - Pesquisa, com a missão de, no prazo de 60 ( se~ 
·senta} dias, estudar e propor a organização e a reestruturação dos 
'órgãos federais na Amazônia Legal, que atuam na área científico 
tecnológica, integrado por representantes ·dos Ministérios da Agr! 
cultura, da Indústria e do Comércio, das Minas e Energia, do Int! 
rior, da Ciência e Tecnologia, e das Secretarias de Planejamento e 
Coorderiação e ~e Assessoramento da Defesa Nacional, da Presidência 
da República;· 

VI - Proteção do Meio Ambiente, das Comunidades I~ 
dígenas e das Populações Envolvidas no Processo Extrativista, com 
d missão de, no prazo de 90 (noventa) dias, estudar e propor e pr~ 
mover as medidas disciplinadoras d~ ocupação e da exploração raci~ 
nais da Amazônia Legal, fundamentadas no ordenamento territorial, 
integrada por representantes dos Ministérios da Agricultura, da l~ 
dústria e do Comércio, das Minas e Energia, dos Transportes, do I~ 

.~erior, da Reforma e do Desenvolvimento Agrário e das Secretarias 
de.Planejamento e Coordenação e de Assessoramento da Defesa Nacio 
nal, da Presidência da República. 

§ 11l - A Comissão Executiva do Programa, indicará 
outras metas e diretrizes necessárias aos trabalhos de cada Grupo 
de Trabalho Interministerial. 

§ 22 - A Comissão Executiva do programa, mediante pr~ 
posti dos Grupos de.Jrabalho Interministerial, poderá convidar, para 
participar dos respectivos trabalhos, representantes de entidades a~ 
.bientalistas e da comunidade técnico-científica atuantes na Amazônia 
Legal. 

Art. 52 - A Secretaria de Assessoramento da Defesa Na 
( - 

cional proverá o apoio administrativo aos Grupos de Trabalho lnterm! 
nisterial de que trata·o artigo anterior. 

Art. 62 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 72 -.Revogam-se as disposições em contrário. 

BrásHia, 12 de outubro de 1988; 1672 · da Independêp 
·ê1a e 1002 da Repúblicà. 

JOSÉ SA}l.NEY 
Iris Rezende M_achado 
Joll.o A.lves Filho 
Luciano Gelvéo Coutinho 
Rubens Bayma Denys 
~P~~do Costa Couto 
Joiio.Batista de Abreu 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
DECRETO OE 12 OE OUTUB~O DE 1988 

·o 
,na qualidade de Grão-Mestre 
de com o disposto na Lei no 
do Decreto no 66.981, de 29 

Presidente da RepOblica: 
da Ordem do Mérito Médico e de çonformida 
1. 074 de 24 de março de 1950\e 'artigo 70 
de julho de 1970, resolve: 

NOMEAR 

Para a Ordem do Mérito Médico, 

NA CLASSE DE OFICIAL 

Prof. Dr. ÃLVARO AGUIAR 
Prof. Dr. APPARICIO SILVA OE ASSIS 
Prof. Dr. ADIB DOMINGOS JATENE 
Prof. Dr. ALOYSIO SALLES FONSECA 
Prof. Dr. ALOYSIO CAMPOS DA PAZ JUNIOR 
~rof. Dr. ANTONIO CELSO NUNES NASSIF 
Prof. Dr. ALTAIR JACOB MOCELIN" 
Prof. Dr. CESAR BELTRÃO PERNETA 
Prof. Dr. C~UDIO DE PÃDUA MACIEIRA 
Prof. Dr. DAHER ELIAS CUTAIT 
Prof. Dr. DIOGO PUPO NOGUEIRA 
Prof. Dr·. ELISALDO OE ARAOJO CARLIN·I 

Vice-Alm. Médico ERNANI VITORINO ABOIM SILVA 
Prof. Dr. FREDERICO ALBERTO AZEVEDO GOMES 
Prof. Dr. FERES SECAF 
Prof. Dr. HtLIO RAMOS 
Prof. Dr. IVO H2LCIO JARDIM DE CAMPOS PITANGUY 
Prof. Dr. JAYME SANTOS NEVES 
Prof. Dr. JORGE ALBERTO COSTA E SILVA 
Prof. Dr. JOS2 ARISTOOENO PINOTTI 
Prof. Dr. JOAQUIM ROMEU CANCADO 
Prof. Dr. JOÃO ATILA DA ROCHA 
Prof. Dr. JOSt MENDES ANDRIGHI 
Prof. Dr. JOSt RIBAMAR PINTO SERRÃO 
Prof. Dr. LUIZ FERNANDO CAJADO DE OLIVEIRA BRAGA 
Prof. Dr, MOISE EDMOND SEIO 
Prof. Dr. MICHEL BATLOUNI 
Prof. Dr. MARCIAL CARLOS RIBEIRO 
Prof. Dr. MÃRIO RIGATTO 
Prof. Dr. NILO ALVES DE ALMEIDA 
Prof. Dr. PAULO AUGUSTO AYROZA GALVÃO 
Prof. Dr, PEDRO LUIZ TAUIL 
Prof. Dr. RUY VAZ GOMIOE 00 AMARAL 
Prof. Dr. SOLON MAGALHÃES VIANNA 
Prof. Dr. VICENTE AMATO NETO 
Prof. Dr. WALOEMAR BIANCHI 

Brasília, 12 de 
1670 da Independência e 1000 da República. 

outubro de 19881 

JOSÉ: SARNEY 
Luiz -CBTlos-Borges da Silveira 

Presidência da República 

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE ASSESSORAl'\ENTO DA DEFESA NACIONAL 

Exposição de Motivos Interministerial 

N9 001, de 12 de outubro de 1988. "Aprovo. Em 12.10.88". 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE OA·REPÚBLlCA 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência,- o Br_! 
silvem sofrendo ao longo dos anos um processo de utilização pred_! 
tória dos seus recursos naturais-. Em conseqüência, a Mata Atlânti 

. .. - 
ca , a Zona Costeira, o. Pantanal Mato-Grossense e a Baixada Maranhe!!. 
se encontram-se em avançado estado de degradação. Esse processo co 
meça a manifestar-se na floresta Amazônica brasileira. 

2. Os diversos ciclos da economia brasileira provoc.! 
ram danos irreparáveis em diferentes regiões do País. 

3. Em relação aos ·ecossistemas da Mata Atlântica coni 
tata-se que, tendo sofrido-~m processo de devastação intensiva no 
tempo, o remanescente de sua formação não protege nem a diversid_! 
de biológica que caracterizava a sua flora e~ sua fauna. Reduzida 
a cerca de três por cento da área original, é de fundamental impoE_ 
tãncia e Úrgência a contenção ou eliminação das agressões a que é 
intensamente submetida. 

4. Esses preciosos remanescentes encontram-se-preserv! 
dos entre os Es°tados do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, o.6_ 
de ainda é possível visualizar uma massa florestal contínua, compo~ 
ta de vegetação ·primár la e secundária, interrompida pela depred_! 
ção provocada nas desembocaduras dos grandes rios e nos grandes 
aglomerados urbanos •. Devido a essa situação acentuaram-se os pr,2 
blemas de erosão dos solos, assoreamento dos rios, redução da fa~ 
na e da flora, compromet-imento da qualidade e do uso dos recursos 
hídricos e alteração do clima local. 

5. No tocante ao complexo ecossistema da Zona _Coste_! 
.r.a, duas características c_onfli tantes despontam: a sua proximidade 
a regiões de· grande densidade populacional e a sua importância na 
produção de pescado e outros produtos aqujticos. Nessas regiões, a 
situação é agravada pelo processo desenfreado de urbanização e de 
especulação imobiliária do litoral, com a destruição de sistemas 
ecológicos característicos da região litorânea, principalmente, no 
tocante às dunas e aos manguezais. 
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6. A integr!1ção da fronteira oeste de Mato Grosso et 
põs o Pantanal Mato-Grossense às pressões àntr6p1cas. O complexo 
ecossistema Pantaneiro compreende duas formações naturais: a Bacia 
Inferior ou Pantanal e a Bacia Superior. ou Boróa. Esses dois sist~ 
mas interagem e são interdependentes. As agressões ao meio amb.!. 
ente iniciam-se pela Bacia Superior, onde a atividade garimpeira, 
aliada à expansão dos grandes projetos agrícoÍas implementados por 
maquinaria pesada e pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, vem 
provocando o assoreamento, o desvio ·e a contaminação dos rios, ca~ 
sanda a diminuição da fauna pantaneira na Bacia Inferior, desequ.!_ 
librando o ecossistema e afetando a exploração pesqueira, princ.!. 
pal alimento-da região. 

7. No ecossistema da Baixada Maranhense, a ação conjy_ 
gada de dois fatores, os grandes projetos agrícolas e o desmatame~ 
to predatório acelerou a degradação ambiental, ameaçando, graveme~ 
te, o equilíbrio ecológico. Os desmatamentos e as queimadas decO_!: 
rentes do carvce jament o se estendem ao longo dos rios, afetando o 
regime e a vazão das águas .. Na Baixada Maranhense, o aumento da p~ 
pulação e a ocupação desordenada somadas à Queda de vazão e à se~ 
sivel variação das marés afetacn o fluxo das águas, assoreando os 
manguezais e os canais de navegação, aumentando a sedimentação de 
dejetos orgânicos e químicos e a taxa de salinidade em extensos tr! 
chos dos rios. A ação ant r óp íca intensa das bacias abastecedoras 
dos grandes lagos da ·Baixada Maranhense provoca a colmatagem ·des 
tes, com destruição de sua fauna. 

8. As va.riáveis conjunturais que conduziram o País na 
busca do desenvolvimento econômico e social, que não levaram em 
consideração a· _preocupação com o meio ambiente e com as comunid~ 
des indígenas, começam a repetir-se na Floresta Amazônica brasile.!_ 
ra. 

9. A Amazônia Legal, com uma superfície de 5. 002. 745 
Km', correspondendo a cerca de sessenta por cento do Território N! 
cional, abriga em suas terras setenta e cinco por cento das flores 
tas brasileiras e trinta por.~ento das florestas mundiais. 

10. Embora haja nesta região extensas áreas não degrad~ 
das pela ação antrópica, como as áreas que abrigam os Estados do 
Amazonas, de Roraima, do Amapá e o Norte do Estado do Pará, dest~ 
cam-se nela o Estado de Tocantins, o Norte do Mato Grosso, o Sul 
do Pará, o Oeste do Maranhão e os Estados ·de Rondônia e do Acre c~ 
mo regiões onde são encontrados os principais focos de desmatame!! 
to e de Queimadas e os projetos agrícolas e pecuários de e.xplor~ 
ção extensiva~ motivados por projetos desenvolvimentistas, além de 
grandes garimpas e da caça e pesca predatórias, causando graves de 
sequil!brios ambientais. 

11. A média anual de remoção da cobertura florestal da 
Amazônia vem apresentando um ln~remento preocupante. Este increme~ 
to coincide com o avanço das frentes pioneiras de colonização e de 
implantação de projetos agropecuários. 

12. O fogo vem se constituindo em gigantesco mecanismo 
de de s t ru í ção da· cobertura florestal. As queimadas se tornaram o 
p:incipal procedimento de preparo das terras para lavouras e past! 
gens, atingindo um total significativo na Amazônia Legal. 

13. Por outro lado, a ação predatória dos garimpas de 
ouro nas bacias dos Rios i:!adeira, Tapajós, Araguaia-Tocantins, J! 
ri e Mucajaí vem deteriorando a fauna, a flora e os recursos hídr! 
cos através do assoreamento e da poluição por mercúrfo dos rios, 
do desmatamento da vegetação ciliar e da contaminação da - cadeia 
alimentar animal. Os prejuízos causados · pela garimpagem· irregular 
e incontt-olada são ext remamente graves, pelas conseqüências sobre 
a saúde huma~a e as comunidades bióticas aQuáticas e terrestres. 

14. Ainda na Amazônia verifica-se que o extrativismo 
pesqueiro.está próximo do limite de reposição natural das espécies. 
A produtividade no setor, medida por embarcações pesqueiras, indica 
um declínio - expcnenc í.a l , causando o encarecimento do produto e o 
empobrecimento e a desnutrição proteica da população. A degradação 
da fauna aquática é decorrente da convergência natural ~os result! 
dos das agr·essões ao ecossistema para o leito 'dos rios, onde vol!:!_ 
mes decrescentes de águas recebem quant í dades cada vez maiores de 
poluentes não degradáveis. 

15. A s í tuação é agravada pe l a _ f,alta de uma ordenação 
territo~ial que conduza as atividades econômicas para áreas com a.e. 
tidões específicas, intégrando o aproveitaménto· dos recursos natu 
rais renováveis com os impera ti vos da _prot~ção. ambiental. éoncor. 
re, para incrementar o .uso predatório dos recursos florestais, a 
prática da agricultura· de subsistência, que -r~'une um expressivo 
contingente de agricultores de baixa renda,· sem. condições econôm.!. 
cas para implementar suas atividades tecnic~~ente. Nessas circun~ 
tãncias, o agricultor de baixa renda sobrevive às expensas de ele 
vados custos sociais e ecológicos. 

16. Em que pese a riqueza do arcabouço legal das mat! 
rias referentes ao meio ambiente e aos recursos naturais renov! 
veis, traduzidos pelos seguintes institutos; 

Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Fl~ 
restal); 

- Lei no 5.197, de 03 de janeiro de 1967 (Proteção' à 
Fauna); 

uecr et o-t.e í no 221, de 28 de fevereiro de 1967 (C§_ 
digo de Pesca); 

- Lei n? 6. 938, de 31 de agosto- de 1981 (Poli tica Na 
cional do Meio Ambiente); 

- Lei n2 7,661, de 16 de maio de 19~8 (Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro), 

a debilidade das instituições executaras gerou fatores negativos 
que provocaram reações crescentes junto à opinião pública nacional 
e internacional~ particularmente mobilizadas· através dos meios de 
comunicação social. A preocupação com ô desenvolvimento e meio a~ 
biente estendeu-se aos meios acadêmicos e científicos, dedicados 
às questões ambientais do Brasil e, em especial, àquelas referen 
tes à Região Amazônica. 

17. O novo enfoque desenvolvimento-meio ambiente exig_!:. 
rá a adaptação dessa legislação ao novo texto constitucional. 

18. Como pode-se constatar, o p rob rema ambiental está 
disperso por todo o espaço brasileiro, obrigando, no momento, a 
uma ação decidida e concentrada, especialmente com vistas à prot! 
ção do complexo de ecossistemas da ·Amazônia Legal. Este vem sendo 
submetido a uma ação predatória, decorrente de uma ocupação e man~ 
jo irracionais dos seus recursos naturais renováveis. Esse giga!! 
tesco patrimônio da Nação tem sofrido perdas anuais significativas 
devido' principalmente, à implementação desor denada dos projetos 
agrícolas e pecuários e à ação inconseqüente de atividades minerais 
e de exploração -da madeira, que atuam entre qs principais agentes 
responsáyeis pela degradação do solo. dos recursos hídricos' da 
flora e da fauna da hiléia. 

19. A fragilidade do ecossistema amazônico requer medi_ 
das urgentes, capazes de conter o processo ·predatório antes que o 
desequilíbrio ecológico se torne irreversível. 

. ,- 
20. Assim sendo, em face da situação exposta, sub_met! 

mos à elevada éonsideração de Vossa .Excelência o incluso projeto 
de decreto,· que cria um Programa dé Defesa do Complexo de Ecossii 
temas da Amazônia Legal, denominado Programa Nossa Natureza, com a 
finalidade de estabelecer condições para a utilização e a preserv.!!. 
ção do meio ambiente e dos recursos natürais renováveis daquela e! 
tensa reg1ão do País. 

Os objetivos propostos no Programa Nossa Natureza 
são: 

- conter a ação predatória do meio ambiente e. dos re 
cursos naturais renováveis; 

- estrutor~t o sistema ~e proteção ambiental; 
- desenvolver o processo de educação ambiental e de 

conscientização pública para a conservação do meio ambiente na A~! 
zônia Legal; 

- disciplinar a ocupação e a .exploração racionais da 
Amazôhia Legal, furidamentadas na ordenaç~b territorial; 

- regenerar o complexo de ecossistemas afetados pela 
ação antrópica; e 

- · proteger as· c·omunidades indígenas e as populações 
e~volvidas·no processo de extrativismo. 
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Esse programa de longa duração será implementado 
através dos seguintes atos: 

a) decreto tratando da restrição, na área da Ama,ônia 
Legal, à Imp Iant ação de projetos pecuários com incentivos e créd_!. 
tos oficiais e à co_ncessão de incentivos fiscais do FINAM - rundo 
de Investime~tos d~ Ama,õnia a projeto~ agrícolas e pecuários, bem 
como da proibiç~o dos incentivos e dos.créditos oficiais aos proj~ 
tos agropecuários na Mata Atlântica; 

b) Portaria Interminlsterial n2 01, de 30 de setembro 
de 1988, Ministérios da Agrigultura, do Interior e da Reforma e do 
_Desenvolvimento Agrário, determinando que sejam ouvidos o Instit~ 
to Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e a Secretaria Especial 
do Meio Ambiente em todos os processos de aquisição de imóveis r~ 
rais para fins de reforma agrária, quando da destinação de terras 

devolutas para assentamento de agricultores e em todos os projetos 
de coloni,ação particular submetidos ao Óltimo Ministério, dentro 
das suas respectivas competências; 

c) Instituição de Grupos de Trabalho Interministerial 
que proporão as bases das ações complementares para o atingimento 
dos objetivos propostos, cujas finalidades, organizações, metas, 
diretrizes e prazos se encontram no documento anexo. 

· Completam esse elenco de medidas a solicitação a 
Vossa Excelência que determine ao Ministério da Reforma e do Dese~ 
vo lv írnent.o Agrário: a promoção de estudos, urgentes no sentido de 
ser revist~ e atualizada a legislação referente à Reforma Agrária, 
considerando a necessidade de adaptá-la aos preceitos da Consti tv.!_ 
ção vigen~e., .especialmente no que se refere à proteção do meio a_!!! 
biente, bem co~o ao, Conselho Nacional do Comércio Exterior - CONCEX, 
·a elaboração.de uma. Instrução Normativa que proíba totalmente a e3 
portação de madeiras em toras e que teve, em l987, uma p a r t Lc í pa 
ção de somente D,004% (quatro milésimos por cento) no total das e3 
portações bra~ileiras, visando a impedir qu~ o Brasil seja o forne 
cedor exclusivo a nível de madeira bruta. 

2 l. As medidas objeto dessa proposição têm caráter de 
urgência e intéresse público· relevante, nacional e internacional, 
e estão sin~onizadas com os anseios da Sociedade Brasileira. A men 
talidade de . quJ as riquezas naturais ·de nosso Pais eram inesgotá -.~ . . . - 
veis violent~'.a ~ejlidade. A Nossa Nature~a de tantos recursos, de 
tantos sítio~·de·extiaordinária bele,a, ·nossas matas, nossos rios, 
nossa fauna, noss~ flora, todo o nosso patrimônio ecológico é um 
bem intangível que herdamos e que não podemos deixar que se degra 
de, se dest~~a::6J~~~os proteger para ~ã~ perder. A vontade políti 
ca do governo, "ciu~ é expressão de uma consc í ênc Ia nacional, exig; 
que neste fo~t~nte seja adotada uma política nóva, que coordene os 

\' instrumentos existentes, crie os qüe fore'in necessários e desenc~ 
dele ações para'·defendér -a·:ecologia e o. meio ambiente. 

Esteéé um dever indecli_náv!!l de nossa geração. Ut,! 
lizar nossos recursos de maneira não predatória e assegurar os d.! 

reitos de Nossa Natureza, natureza do Brasil, patrimônio do povo 
brasileiro. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a vossa Ex 
celência o~ pr~testos do nosso mais profundo respeito. 

!RIS REZENDE MACHADO 

Ministre de Estado da Agricultura 

. .JO/Í.O AL'?ES FILHO 

M'fnistro de Estado do Interior 

LUCIANO' GALV,fo COUTINHO 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia 
'• . "F RUBEN~ .BAYMA. DENYS 

. . Ministro de Es~ad~\~~~,~~árÍo-Geral da ' ~. ~ • { 1 • • ' • . • • 

. , séc_retar ia de Assessoramento da Defesa Nacional 
. / RONALDO CÕSTA 'COUTO 

Ministro de Estado 
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República 

JO'AO BATISTA OE ABREU 
Ministro-Chefe da Secretaria de 
Planejamento e Coo__rdenação da 

Presidência da.República 

ANEXO 71. E.M. I. N<? 001 /88 

GRUPOS DE TRABALHO INTERMINISTERIAL 

GRUPO DE TRABALHO lNTERMINISTERIAL I 

PROTECÃO DA COBERTURA FLORfSTICA 

FINALIDADE - Estruturar um Sistema de Proteção da Cobertura Fiorís 
tica. 

ORGANIZAÇÃO - Ministério da Agricultura - Coordenador 
. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

- Ministério da Justiça 
. Departamento de Polícia Federal 

- Ministério do Interior 
• Secretaria Especial do Meio Ambiente 

- Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional 
Presidência da República. 

da 

METAS - Estudar e propor: 

- Medidas discipÜnadoras da atividade madeireira; 

II - A estruturãçâo de meios necessãrios à preservação, com 
bate e controle de incêncios florestais nas áreas de proteção; 

III - A implantação de brigadas anti-fogo em 
não abrangidas nas áreas de proteção; 

IV - Uma legislação específica; 

V. Campanhas educativas visando a divulgação dos malefí- 

micro-regiões 

cios provocados pelas queimadas; 

VI - Critérios e normas para a concessão de incentivos, crf 
ditos oficiais e incentivos fiscais aos empreendimentos agropecuá 
rios na Amaiônia Legal; e 

VII - Outras medidas que lcven a melhor proteção da cobertu 
ra florística. 

DIRE'IRl2.ES. 

- Manter ligações técnicas com 6rgãos estaduais .fto 
meio ambiente e de exploração dos recursos naturais r enovâveí s , 
visando aproveitar os seus conhecimentos e as suas estruturas; 

II - Receber e estudar propostas e colaborações de enti 
dades privadas representativas das regiões interessadas; 

III - Considerar, sempre que possível, a ação 
dos 6rgãos governamentais em todos os níveis; e 

integrada 

IV - Integrar o resultado desse trabalho com os executa 
dos pelos Grupos de Trabalho Interministerial III e IV. 

PRAZO - 90 (noventa) dias. 

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERlAL 11 

SUBSTÃNCIAS QU!MICAS E PROCESSOS INADEQUADOS NA MINERACÃO 

FINALIDADE - Conter os rí scos para .a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente, decorrentes do uso inadequado de substâncias químicas 
e processos inadequados na mineração. 

ORGANIZAÇÃO Ministério do Interior - Coordenador 
• Secretaria Especial do Meio Ambiente 

- Ministé-rio da Saúde 

- Ministério das Minas e Energia 
• Departamento Nacional da Produção Mineral 

~ Ministério do Trabalho 

- Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional 
Presidência da República. 

da 
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METAS - Estudar·e propor: 

I - As bases técnicas para a execução do controle epidemio- 
lógico; 

II - Critérios de avaliação do grau de degradação ambi- 
ental; 

III - Um sistema de controle da comercialização das substân 
cias químicas; 

IV - Técnicas e métodos de utilização das substâncias quími 
cas capazes de diminuir os riscos de contaminação das pessoas e do 
meio ambiente; e 

V - Campanhas educativas visando a divulgação dos riscos d~ 
correntes do uso inadequado de substâncias químicas e das vanta- 
gens dos métodos e técnicas propostas. 

DIRETRIZES 

I - Manter ligações técnicas com os ó~gios estaduais do 
meio ambiente, visando aproveitar os seus conhecimentos e as suas 
estruturas; 

II - Receber e estudar propostas e colaborações de enti 
dades privadas representativas das regiões interessadas e de en 

tidades que atuem no setor da mineração; 

III - Considetar, sempre que possível, a ação integrada 
dos Órgãos governamentais de todos os níveis; e 

IV - Integrar o resultado desse traba_lho com o executa 
do pelo Grupo _de Trabalho Lnt.e rmí n Lst.e r i a I IV. 

PRAZO - 90 (noventa) dias. 

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL III 

ESTRtrrURACÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

FINALIDADE - Analisar a Estrutura de Proteção Ambiental e propor 
alterações que propiciem a sua eficácia. 

ORGANIZAÇÃO - Ministério do Interior - Coordenador 
• Secretaria Especial do Meio Ambiente 

- Ministério da Agricultura 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

- Ministério da Indústria e do Comércio 
• Superintendência da Borracha 

Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presi 
dência da República 
. Secretaria de Planejamento Econômicx, e Social/SEPES 

- Se'c re t ar-La de Assessoramento da Defesa Nacional da 
Presidência da República. 

METAS - Estudar e propor: 

- Alterações na estrutura governamental de proteção am- 
biental; 

li - O fortalecimento das instituições ligadas ã proteção 
ambiental e o consequente desenvol~imento de ações coordenadas e 
centralizadas; 

III - A racionalização, sob a forma sistêmica, do 
recursos modernos (informática, imagens de satélite e 
rios) e de pessoal qualificado; 

IV - A eliminação de conflitos legislativos; 

V - A estruturação de um sistema racional de meio ambien- 

uso de 
laborató- 

te eficaz; e 

VI - A otimização dos recursos disponíveis na área de_ pro 
teção do meio ambiente. 

DIRETRIZES 

- Manter ligações técnicas com os ·órgãos · estaduais 
do meio ambiente ·e de exploração dos recursos natur a í s renová 
veis, visando aproveitar os seus conhecimentos e as suas estrutu 
r as ; 

II - Receber e estudar propostas e colaborações de enti 
dades privadas ligadas à proteção ambiental; 

III - Considerar, sempre que possível, a ação integrada 
dos Órgãos governamentais em todos os níveis; e 

IV -.Integrar o resultado do seu trabalho com o do Gru 
po de Trabalho Interministerial I. 

PRAZO - 60 (sessenta) dias. 

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL IV 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

FINALIDADE - Desenvolver um processo de educação ambiental e coni 
cientização pública. 

ORGANIZAÇÃO - Presidência da República - Gabinete Civil - Coorde 
nador 

- Ministério da Agricultura 
Instituto Brasileiro de Desenvofvínento Florestal 

• Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

- Ministério da Educação 

- Ministério da Indústria e do Comércio 
. Superintendência da Borracha 

Ministério do Interior 
• Secretaria Especial do Meio Ambiente 

Ministério da Cul_tura 

- Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presi- 
dência da República 

- Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional da 
Presidência da.República . 

METAS - Estudar e propor: 

I - A. viabilização de campanhas educativas elaboradas pe 
los Grupos de Trabalho Interministerial I, II e Vi 

II - A utilização dos meios de comunicação social governa 
mentais para a divulgação das campanhas; 

III - A divulgação, Junto aos setores prodií-~.{vós, ·do empre 
go de tecnologias alternativas qu~ minimizem os, i~p~c::'tos sobre o 
meio ambiente; e 

IV - As formas de estímulos ao debate nos estabelecimentos 
de ensino,- em todos os níveis, da questão ambiental. 

DIRETRIZES 

I - Utilizar linguagem apropriada ao público alvo; e 

II - Empregar ao máximo a rede de radiodifusão governa 
. mental, para atingir as populações remotas do Territôrio· Brasiiei 
ro. 

PRAZO - 60 (sessenta} dias, a partir do recebimento das informa 
ções encaminhadas pelos Grupos de Trabalho Interministerial I, II 
e v. 

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL V 

PESQUISA 

FINALIDADE - Organizar e reestruturar os Orgãos Federais da Amaz2 
nia Legal, que atuam na área científico-tecnológica. 

ORGANIZÁCÃO - Ministério da Ciência e Tecnologia - Coordenador :,, 
- Ministério da Agricultura 

\ 
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Instituto Brasileiro de Desenvolvíaento Florestal 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Ministério da Indústria e "do Comé,:rcio 
• Superintendência da Borracha 

- Ministério das Minas e Energia 
bepartamento Nacional ~a Produção Mineral 
Centrais Elétricas Brasileira 
Companhia Vale do Rio Doce 

- Minist&rio do Interior 
. Secretaria Especial do Meio Ambiente 

- Secretaria de Planejamento e Coordenacão da Presidia 
eia da República 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta 
tística 

- Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional da 
Presidência da República. 

METAS - Estudar e propor: 

I - A criação de um Centro de Pesquisa de Floresta Tropical; 

II - .A organização e a reestruturação dos organismos federais 
na Amazônia Le ga'L; .v í.s ando integrar esforços para o desenvolvimento 
de tecnologias apropriadas ao uso dos recursos naturais renováveis; 

III - A viabilidade de captação de recursos externos para o 
desenvolvimento de projetos específicos para a Floresta Tropical; e 

IV - À maximização.do emprego das empresas de assistência 
técnica e extensão rural. 

DIRETRIZES 

- Manter ligações técnicas com Órgãos de ensino, pe1 
quisa e desenvolvimento,. visando aproveitar os seus conhecimen 
tos e as su~s estruturas; 

II - Estudar e receber propostas e colaborações de enti 
dades privadas; 

III .. - ,~011,s~~erar, sempre que possível,. a ação integrada 
dos órgãos governamentais em todos os níveis; e 

IV - Integrar o resultado desse trabalho com o executa 
do pelo G,upo de Trabalho lnterministerial IV. 

PRAZO - 60 (sessenta) .dias. 

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL VI 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DAS COMUNIDADES IND!GENAS 
E DAS POPULÀCOES ENVOLVIDÁS.HO PROCESSO EXTRATIVISTA 

FINALIDADE - Estudar, propo, e promover as medidas que discipli 
nem a ocupação e a explÓração racionais da Amazônia Legal, funda 
mentadJs.no ordenamento territorial. 

OR.GANIZACÃO -· ·s~creÚria de Planejamento e Coordenação da Presi 
dêndà da República - Coordenador 
'.'·secretaria: para Assunt os Internacionais 
, Instituto de Planejamento Econômico e Social 
. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

·r:Ú~~st~ri~ da Agri~úit\ira 
. Instituto Brasileiro de Desenvojvíirento Florestal 
. -Empresa Brasileira de.Pesquisa Agropecuiria 
• Super í.nt endénc í.a do Desenvo 1 vimento da Pesca 

- Ministério da Indústria e do Comércio 
• Superintendência da Borracha 

- Ministério das Minas e Energia 
Departamento Nacional da Produção Mineral 
Departamento Nacional de Água e Ene.rgia Elétrica 

- Ministério dos Transportes 

SEÇÃO I 

• Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. 

Ministério do Interior 
Secretaria Especial do Meio Ambiente 
Fundação Nacional do fndio 

- Ministério da Reforma e do DesenvolviJnento Agrário 

- Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional da 
Presidência da República .. 

METAS - Estudar e propor: 

I - A integração da conservação do.meio ambiente na ativl 
dade de planejamento.econômico, através de metodologias apropria 
das, em especial, no que respeita ao ordenamento territorial; 

II - A adaptação da metodologia desenvolvida pelo Institu 
to· de Planejamento Econômico e social (IPEA), da Secretaria de 
Planejamento e Coordenação da Presidência da República, visando a 
ocupação racionai' da Amazônia Legal, a proteção das comunidades 
indígenas e das populações envolvidas no processo de ~xtrativismo; 

III A eleição de módulos na Amazônia Legal para a implan- 
tação de Projetos de Proteção do Meio Ambiente, das comunidades 
indígenas e das populações envolvidas no processo extrativista, 
bem como as suas prioridades; e 

IV - A viabilidade de captação de recursos externos para a 
execução dos projetos decorrentes. 

DIRETRIZES 

- Manter ligações técnicas com órgãos governamentais 
de todos os níveis, visando aproveitar os seus conhecimentos e as 
suas estruturas; 

II - Receber e estudar propostas e colaborações de enti 
dades representativas das comunidades envolvidas; 

III - Conhecer as políticas de todos os Órgãos governamo~ 
tais, para evitar conflitos e a superposição de ações; 

IV - Cons~derar os projetos de desenvolvimento e meio a~ 
biente executados nos módulos, visando a maximizar os me ios; e 

V - Integrar o resultado do trabalho com os e~ecutados 
pelos demais Grupos de Trabalho Jnterministerial. 

PRAZO - 90 (noventa) dias. 

OBSERVAÇÃO GERAL: Todos os Grupos de Trabalho Interministerial 
realizarão as suas reuniões formais na Secret! 
ria de Assessoramento da Defesa Nacional da 
Presidência da República - SADEN/PR. 

MEM!l N5l 001 /88. PR/SADEN 
Em 12 de outubro de 1988 

00: PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

AO: Senhor Ministro de Estado da Fà~enda 
MAILSON FERREIRA OA NÓBREGA 

Senhor Ministro 

Tendo em vista a necessidade de, no lil!lbito da Pol.!. 
tica florestal, ser desestimulado o desmatamento des or denado , v.!_ 
sando a proteger o meio ambiente e, simultaneamente no contexto da 
Política Industrial e do Comércio Exterior, de serem estabelecidas 
cond í ções para o incremento das vendas externas de produtos com 
maior grau de elaboração, recomendo a V. Ex!! que sejam adotadas p~ 
Io Conselho Nacional do Comércio Exterior normas proibitivas de e~ 
portações de madeiras em toras, independente .de sua procedência. 

Atenciosamente 

JOSÉSARNEY 


