
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - , FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO 
·INSTITUTO SC.'CIOAt..4BteJTAl 
Dala I 1 __ 

~- Gl:l'DQCD A à8. 
Administração Executiva Regional de Amambai 

or!c:10 nQ tz6 /SPIMA/ADR/AMB/MS/94 Amambai-MS., 16 de Maio de l.994 

Prezada Senhora, 

Estamos encaminhando em ane'>teiJ,, docu- 
mentação correspondente aos Últimos fatos ocorridas na :rea ind!gsna 

Tak,araty/Yvykuarussu (Paraguaçu), localizada no ~unicÍpio de Paranhos MS. 
Contamos com o apoio de Vessa Sar.1t,a 

ria, no sentido de resolvermos da melhor forma poss!vel essa situação, o 

qual, colocamos a disposição para qualquer informação a respeito, desde J: , 
apresentamos os nossos agradecimentos. 

WILSON L• 

SUBSTITUTO 

ILMI. SR<I. 
OR~. ANA VAL(RIA N. ARAÕJO LEITlO 

HD. ASSESSORA JURfoICA DIJ NilCLEO DOS OI REI TOS INDÍGENAS/,:91 
BRASÍLIA - Of. 

Av. Pedro Manvailer 3385 - Centro - Fone (067) 481-1795 - Cx, Postal l 7J - CEP 79 990 000- Amambai-MS 
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Prezado Senhor .Administrador, 

Em cumprimento a deterc.inação contiàa 113. Cozm.mi 

caçao de Se::rviço n~ 103/tJJft/lufB/MS, 29.04.94, deslocamo-nos at; ~ área Indígena 

Pazaguasau , em companhia de fiscais do IB.AMA, la chegando por volta. das 15 horas do 
dia 27.04.94, encontramos a comunidade reunida, com o proposito de adentrarem na 

AIN TablaratyYvikuarusu, área demarcada e homologada, onde é inserida a Fa~enda Mi 
, , •• fW ; , • 

rim, porem ate entao nao ocupada pelos indigenas. Apos longo dialogo ~om a comun1d!!; 

de que qu~ia a todo custo toma.rpor conta próprià a iniciativa de invadir referida• 

éirea com a alega.ção de que jêi foram feitas várias denuncias de retirada de madeira.1 

e nenhuma providência teria sido tomada nem pela FUNAI nem pelo IB1u1~. Ficou decidi 
do que. apenas 04 indigenas acompanharam os ficais do IBAMA e não toda a comunidade 1 

como queriam as lideranças. Ao chegar ao local onde estava sendo retirada a madeira 

íoi levado o .flagrante pelos fiscais do IBAMA. que em seguida apreenderam o seg-ü.in-1 
te: 02 m.otoserras, hW?t trator de pneu valmete hum trator esterira, àois ca.minhoes' 

ca.rêgados ae madeira. que em seguida i'oi descaregad.os, bem como romaneio da madeira' , 
citada e outra que ja teria sido Levada para. uma serraria era sete quedas. 

Após a operação os indígenas foram informados 
das aJ?reençoes, sendo a.oreoentado que as duas motoserras seguirão para. o Il3.AMA em. 

Campo ~rande-M.3., os ca.minhoea de~ca:rregados; os dois tratores e madeira ap~eendida 

ficaria no patio da administração da fazenda, inolusiver:com a quilometragem das ma. 

quinas anotadas. Passa.mos o resto da noite em paranbos e no dia seguinte acompanha 

mos os fiscais do IBAf.'IA at~ a cidade de Sete Queda.s-MS.t onde os mesmos lacra.rru:: 

w:ia. serraria com·vários razoes social pa.ra onde a !!13.deira em questão foi levada po= 

esta_ em situação clandestin~. Em seguiàa ::regressamos até a cidade àe Amambai-l·:S., 1 

onde informamos o resultado da operação ao então Administra.dor Regional em 1.mambai- 
xs,; 

Era o que tínhamos a relatar. 

AMAI13AI-?~ • , O maio de 1994. 

Pr~~oh.> Fl INAI I\DI) ~- 90·~---~ ~"'· ] ,_ - 
RJ::~. UVRü Jt:~9._~ ... _l'LS 
---c:;A'"'·J.~ ---- 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INfil'ITUI10 BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
SUPERIN11ENDÊNC IA ESI1ADUAL DE MATO GROSSO DO SUL 

Campo Grn11de-MS, 05 de Maio de 1. 994 

Nº 99/94-.MMA/SUI'Es/aAB/IBA.MA/JYis í Prato;; .. ~~l!:!~L;~~.C Li\·r~~~7'j(__:_\. 
l,r , 1 RE·'" E.\1 º"·· L-2·····r·. N.·~~--- '.J /\(·)., ( ··-·:·· , '"' ~) 

.... IVRO N ° '-' · ;J .... .t· L~·--~~"-··-·- 
REG. L ~~;1·1··7 tfl 

. . . ~?.l ~ .:.t~:.V., •• ; ....•.•..•. _ ---·- •. -~--.. . f ' 

OF. 

DO: Superintendente do IBAMA/MS 
JACOB RONALDO KUFFNER 

AO: Administrador Regional da FUNAI 
SR. JOSÉ RESINA. F. JÚNIOR 

Em atenção ao vosso ofÍcio n2 110/uAB/ADR/.AM/ 

MS protocolado no IBAMA em 25/4/94 temos a informar: 

a) Designamos 3 (três) Agentes de Defesa Florestal que apUTasem os fatos 

denunciados pelo Cacique Sebastião e os resultados constam no relatório' 

anexo. 

b) A área foi devidamente embargada, bem como os maquinários, havendo au 

tuação sÔbre os extratores de material lenhoso. 

e) Não obstante, o extrator e o represer1ta.nte da SRA Teresinha Barreto ' 

Coimbra apresentaram defesa junto ao IBAMA-MS, aqual entra em julgamento. 

d) Encruninhamos cópia de todo o processo à Polícia Federal para conheci 

mento e tomada de medidas que o caso possa requerer. 

Na certeza de termos agido com presteza e cumpri: 

do com a legislação, colocamo-nos a vosso dispor. 

po 

MOO.- 01!5 

Atenciosamente 

Superintendente 
IB 

3 



RELATÔRIO -----~ ... ------- 
Re:rerênoia D 1 

. 
~eoaliz°!ão em área de,, srtra.ção d e madeiras 
auto:rizaçao do IM:.A .•. area de -reser.ra legal • area Ind.igena. 

sm to:ros(ma.doiras verdes) p sem 
e de preservação permanente 

Área. denanina.iaz Paraguaçu - J,!unioipio de Paranhos - ~So 
Requerimento do Administra.:ior da FtmAI - Prot. i,.c 947/94 

I 
i· . 

25/04/940 
02 MAi 1n4 

Temoe a Relatar o aec."Uinte. a 

Chegamos no local and.e estão assentados provisóriamente, Ind.l.genas, no :v.u-; 
nioipio de Paranhos-l.~, na data de 27/04/94, e::i oanpanhia de ~ Irdigenista da FUl~AI,Srº 
V.AIDIR e ccmstatamos que os Ind.igenas estavam todos revolts.ios com a situação de extração 
de madeiras em toros na. Fazem.a Mi.rim que na realidad.e trata-se de uma área "dema:rcad.e. e 
homologad.a.t• e. favor dos !mi.ganas, ocupada até o momento com uma. li.minar da JuGti9B, Feieral 
Todos estavam aguardam.o o momento oportuno que segun::l.o lideranças, seria. naquele dia., pn,.. 
ra inva.d.irem a área e expulsara madeireiros que estavam roubando toda a ma.d.eira e:rl.stente 
no local., Os Indigena.s queriam todos acompanhar-nos,· conversamos e conseguimos provar a 
eles que ir!amos tome.r uma providência e era para isso que estavaJ!los ali, oonseguimoo um 
voto rl.e oonfian9a e partimos a pé,que distava caie ou menos sete quilometros, para o local 
rl.é extração de maieire.s; 

Flagramos um caminhão carregado, outro caminhão por carregar, uma. máquina de 
esteira efetuando .m:a lir:rpeza; que considere.mos à.esmc.ta.mento dentro de uma das Últimas re 
eerva.s d?ktas, eristentea na fazem.e. e U!! tz-s.to:r ve.1..met d e pne,.1 efetue.."llo o ca.."TTege.=ier,. 
to doa oaminhÕSs e duas motos-serras marca stihl nos trabalhos de corte; 

Conste.~os que efetiv~ente havia ertração õ.e ma.d.eiras em toros pera aprovei 
ta.manto a:n serraria no local, que os caminhÕco carre._:;;1"\'"a:n de dia. e saiam de noite en c.ir& 
ção e. Sete Çued.as para a Serraria do srci ATII~!l!~ JOSE ZAk • .:!..ATO CIO J;Q 553.582.179-91,RG,,NQ 
12 J:',,,764. 798...SSP/Rs, 00:::l notas frias de. Ebpresa ca:::3CIO DE Kb.D!:B..I.~ ST!'::: COP.AS IJVJ., notas 
ests.s, empresta.!as e se utiliza."Xlo de CP.:r~bo pa.:..r--:niza:lo, quando c.everia ser usado corre- 

• tamente ATPF' s do IBl.?-~, se a ar ea tocse autorizsc.a; 
Constatamos que o e::rll ARISTEO' JOSé ZAN"".:J...~TO : useiro e vezeiro em sonegar 

compromissos lec;e.!.s p~ante o Il31J~A p;i.s, a ~p=-ena l,:J.n::::::sOLE J.:AD"::IP.AS IlrJA, lUJ.>;j>Q?..Ã 1-:AD~I 
RAS, Jt!Di:ZJ.P J:.ADEIRAS e El(;o:ra esta em funoionru:iento sem ao menos te!' um :registro no Il3.AKA 
ou ooc, Inscrição Estadual, etc, tod.as, estão inaii.mplentes no IB.Al,:i., devendo Reposição 
Fioreste.l Obri:.:atória, Prm::tação d.e oon+ac dos mortma.T1tos, Rencva~âo do r~'"'i.stro enual, 
e a baixe. do movimento uma vez que não operan: me.is. A E::ipre~a este.va se utili~anio de sub 

~ --terfugios para funcionar e oomete-..t. 11CRn.:"E COiff~:J: O ?.~O .Al-:BI:l,'l':S e CcmTRA O PAT!.Il~O!ITO 
Im>IGZUA" ao oo:nprar, e.ztra.ir e transpor..ta:r madeiras verdes e:n toros da Faze:r:rla l<!irl.m :para • o pa.tio ·eia wa serraria, aerra.r e verrler toda a ma.::.eira; 

Conforme a.notações do Adciniet:-ador da F·a.zena.a l.:irim, srg GLAUCO D'"JA.T!T;:: D!,. 
SILV.&, i'crwi:. retirados de. F·azend.a Kirira, 114 mts/J(oento e catorze metros cÚbicos) de made.!, 
ras das espécies& 'Deroba, Ypê e Canafistula., sendo em torno de 70% da essência Pero~ 
em torno de setenta metros CÚbicoe(70 mts/3) de ma.:ieiras das essências Pem>ba., Ypê e cana.- 

. fietula estavam eeplana.1.os no pátio da Fazenia. proxi.c.o ao retiro, een:io 8(o1to) mts/3 oarre 
gados ll11m dos caminhÕesJ 

Efetuamos a autuação da Proprietária. da Fazen:la :V.i.rim, er& T=:~-=2Il;HA 13!.R~~O 
con.~, Residente ê. rua Rui l3ar·=-osa nº 781 - oentro,Pres. P:rudente-SP,RG.Ng l. 738.943--SP 
CIC.Nº OSo. 389.178-47, pela ~lora.ção seletiva de ma.:leiras eI:1 toros em :U.ee de Reoe:-va 
Lei;al eem o devido Plano de :::.:ia.nejo a.provatlc pelo IBA.::A ·e pele. ~lo:ra?ão Seletiva de mzrlei 
raa e::: toros em áreas de Preserve.ção Pe;rm.anentc(nrea. Índii;ena.), artigos lrl P.tinico oanbina 
do oca o e.rtigo 3c lntra s !>a:r3c'Té.ro 2Q da Lei nº 4. 771/65, (área 1.ndi!!ena) e efetuamos a. 
apreensão de aetente.(70) mtB/3 de ma:leiras e::. tCI!:'os, dois ca.minhÕes marca At.:f'J.. na.:m e Fl'1~ 
uma(Ol) máquinda de esteira D-5 caterpilar, un(Ol) t::-ator de pneu Ve.lJ:iet e deixa.-:-.os o A.d.~ 
ministrador sr& OLUCO DUA!r:'": DA SILVA CPF liº 069.818. 358-43, eoao o Fiel Depositário doa 
equipa::iantos e da msdeira. que estão no pátio do retiro da Fazenda J.:iri.mi 

aeé:1,le.••••••••••• 

---------- 
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·ll>re~emos o trcux00ics para. a Superinten::lenoin. do IIl.A!,lA duas Motoo-Serra.o m~ca Stihl 
n"e do oÓrioo • a 312924112 o 326631055 que eato.vom em pcxler do srº VAIDIR DO:~Il~~OS I,:ACIEL 
ROeNg 520.86,5-SSPfMSI. 
Apreondomoo twnbem. s um blooo de roma~eio n° l. 701 a lo 750 pertenoento a Madeeole Xad.ei 
rae Ltd.a. do e.rº A" ISTElJ do :Mun. de Sete '°'u.edas, duaa(2) notaa f'ieoaie de nºe 023 e 024 . - datodo.o de 27/04/94 que estavam oom os motoristas doe oa.minhoee que iria.'ll transportar 
as toras, oaracteri~and.o assim, que houve muitos transportes de madeira.e e iria haver mais .. 
dUBS viaeens de toras da Reserva In:Ugena 

No looal fizemos ieso, e depois, embarcamos to:io o pessoal da madeireira 
em tarno de ll( onzo) paanoaa no caminhão da e:::zproi teira. que ãota.va demr.o.trutlo e ordenamos 
que saiseom da área, pc-is, naquele momento esta.vamos II embargando" qualquer ati vida:ie de - , - desmatamento, explora.9ao seletiva. de snadeiras ru carregamento de toras, ate a deoisa.o da 

' # Justiça Jt'edoral, uma vez que se trata de area de Begu:ra.n9a Nacional( Indigen.a) e deixamoe 
I e # ~ 

o Administrador oomo :(iel deposi tario da.e apreensoee que ef'e~amoeJ 
Ret~os ao local onde dei::mrooo nossa viatura e ea Indioe que no espe 

ravam, foram informado do teor do nosso trabalho e afirmo que ficaram mui toa contentes 
e estão egunrda.ndo tambem uma decisão da Justi9a Ft:rcral a respeito do assuntoJ 

&:o eeguid.a nos dirigimos ao Mw,.icipio de Sete "ueda.e, on~e na r};n_prnsa. do 
srQ A.~IST:;IJ JOSE Z!JIBLATO efetuamos o seguinte trabalhoaA:preend.emos uma. Serra de r'ita 
)iarca SSSIII::t'FER NA de s;rie 740162 lacre nº 000092, uma. Sena Circular lacre n' 000096, 
vinte( 20) me troo CÚ.bioos de madeiras em toros proveniente da Fazenda lt.irim, 36( trinta e 
seis) metros cÚbioos proveniente(mad.eira.e serrada.a) de outras origens, 25 mts/3(vinte e 
oinoo) de madeiras serradas de aproveitamento proveniente de ·outras origens e f'ioou claro . , 
no. palavrn do proprietario e do gerente da. serra.ria. de que nqventa metros oubioos de ma- 
deiras em toros l)roveniontea da Fazeroa J.~irim (área Indigena) f'erQ.tl scrr~oo o oor:ierciali 
za!loG a diveroos, cabendo n Justiça reaver o voltLi:ic, au.tWlJJlot' e embnrgaroos e. ~erraria pois 
não possui re[:'ietro, prova de reposição noreste.l,CtJC,Inao. Este ,nada no !Bl1l~A que a. auto 
rize a funoiona:r legalmente e entre todas as infra9Õas cite.das, oomoteu uma de e;rave en 
temimento, usou notas fiscais do F.mpreea do "fach.aà.a11 Comércio de Ma.ieiras Sete Copll.D Ltd.a. 
F.:Jprecn e~ta. que não cn.de de fato, serve eó, para fornecer notas e esquentar volu.,;ee de 
maieirae de empresas inad.implent os no nw.:A, a.plicamos uma multa de acordo com a pauta do i 
valor das madeiras oomercie.liz~a.s no montante de CR$ 14.943.690,00( catorze milhÕes,nove 
oentoa e quarenta e •• tr.es mil, Deiooentos e noventa cruzeiros reais) que oonaidera:nos mui- 
to aba.i:xo da real infi-e.çíio cometida pelo mad.cireiroJ • 

Portanto, eolioi tamoo do Superinten.i ente do IBtJ,:A,h:s, encaminhar oÓpie.s 
doe autos e do rela.tório à Policia. Federal po..ra çue seja aberto ou inata.ure.d.o Inquérito 
Policial contra e. s:r11 Ti:R'FZINRA l3ARn31'0 conrn.~A e sr'1 .ARISTEIJ JOSE ZANEL.ATO, ~enio a pri 
meira. por autorizar é.xplorac;ão de mai.eiraa em toros e por desmatar cm áreas eia Preae..""V& 
ção Permonente(ó.rea I."Uicena) e o negundo por Receber madeiras em toros de área iniiGcna 
e oomeroio.lizar. ., 

Autos de Infração nlls 254322 dato.d.o de 27/04/~4 contra a. a• T~r:!'..ZnraA 
BA!tt.í.TI10 COIKDM e no 254323 <lata.do de 28/04/94 contra o moei A?.I~m JOS~ ZANELATO, termos 
do e.preensão em nnexo, 

Esoe foi o trabalho efetuado pelos .Agentes de Defesa FloreotalaWIZ CAR 
LOS PR!".sl.'ES LEITE, A:>!!!.~IR RII3EIRO e IV.AlIDIL PEIXO!.'O e pelo lrdigenieta de. Flm-AI SrA. 
VAlDIR EV'ANO~ISTA .A..lU~UJO na. date. de 27/04 e 28/C11/94J 

Inforoa.moa que oe dois oaminhÕee, um trator de pneu, ums. ~quina de eo 
teira o setenta mto/3 de madeirao em toros ficaram apreend.iõ:_oe no pátio do retiro da S'& 
zenia !i!irim no liunioipio de Paranhosft~S aos cuidados do Rrg '10LAUCO DUARTr. DA SILVJ. e eÔ . . . - .._ 
sera ou ao pcd er'a ser liberado apon a deoisao da Jue.tiça Federo.l. 

Campo Orande,MS., 29 de Abril de 1.994. · 

A t encí.oa llm ente 

6 
IZ CAR(os •' _/~ 

--'Ó"'.''' !O-ó~ iB" • j.JAM'A/MAT s., ~~rosta.r 
• 00155H3 

,. 
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Ao cui rrbo dá.a, do n:ês de raad,o de mil novecen - - 
tos e noventa e quatro, desloCa.:.:os da Al~~r.istração Regional da Fu.nai em 

mambai-T,5 até a 1..rea :::nd.Ígena. Pa.:ca.suagu Com a f'inalidade .de eonduzí.r Lide:rB:!! 

ças Indígenas para cor.tacta.rem con a. Ccmuní.dade Irntigena Paz aguaçu, a. respeí 

te de que asta.rian:. manchando para r-e toraan a : .. :x T1J-J!! ••. ~TY, conrozme Comunica 

ção de Serviço n2 :!_l5/1c:m/.u:a/1.3/94 de 05/05/94. 
Ci:l.egamos naquela Comunádade Irrligena. às 16: 

00 B3 (dezesseis horas), o:od.e enCont:ra'.JoS todos reuiri.das aguardando a 

Chega.da dos ser.ri.dores da Fwi.ai • 

.A.Comunidade Indigena Pa.ragu~u ciuer que se 

ja. insta1ad.o um :rádio naquela Co;r..rnidade para que possam Contactar com a Fu- 

naí , 

Apesar das Liderangas que até lá se desloca 

:raro ínfo:rrr:ar que nos próximos 2) ( vinte) dias o S:r. ?:residente da Funa.i e o 

S:r. A:ristides .Junqueira. - P:roCurado:r Geral da República estarem visitando a 

quela Area Ind.Ígena., os mesmos nos dissexam que já estão Cansados de espéra.r 

e ver aquela Área sendo devastada e explorada pelo branco, e que no dia se 

guí.rrte (06/05/94) estariam manchando :par~ derrtno da ADI TAKU.ARA.TY. 

Cas9 a PolÍCia }lilitar proíba a entrad.a dos 

Ind.igana.s naquela Comunidade, diga-se, naquela hea I:ndigena, n.ão irão parar 

de ma:reh.ar nem que haja morte. 

Os :i:nd.Ígenas daquela Comunidade fizeram re 

féns 02 (dois) empregados da fazer.d.a, Cc!:! a !'ir.alid.ade de Ca.n:inha.rem na âll; 

T.AKIJA.RATY, pana verificar o que ad nda resta de mata naquela J..rea e que nao 

maltrataram nenhum deles. 

3e:nd.o só o que tÍnha.oos a relata.x, abaãxo ' 

aaaí.naaos juntamente com as Lí de ranças que 
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