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De 30.09.1986 
. • • • J 

Da: Co~i~sio IristituÍda pela OS. nQ 014/4ªSUER 

Ao: Sr. Superintendente Executivo Regional da FUNAI em Bel~m-PA. 

Senhor Superinte~débte, 

1. Através da Ordem de Serviço Nº 014/86 - 

4ª SUER, (doc.01), Vossa SenhorJa, louvado na Portaria Nº 1097/861 

do Sr. Presidente da FUNAI e Telex NQ 057/SUGE/CIRC. da Superinte~ 

dência Geral, nos designou para, em Comissão Especial, procedermos 

completo levantamento sob!e a situação de exploração de recursos ' 

vegeta~s na ~rea desta 4ª Superintendência, inclusive analisando e 

anexando os contratos vjgentes .e identificando situações irregula- 

res po~ventura exitentes. 

Começamos nosso trabalho pela Administra . . - 
çio· Uegional de Marab~, uma vez que n~.irea de ju~isdição daquela' 

. ' 
Unidade, foi firmado um Contrato.(C~pi~ ~nexo - doc.d2) para a ven 

da de 8.000 m3 (oito mil .met~o~ c~b~c~s) de madeira da esp~cie mo5 

no, na Área Ind{gena Katet~, ~om a ~nd~stria Paraense de Madeiras' 
' 

Ltda. (IPAMA). Ap~s posicionarmos o Administrador da finalidade1,de .. 
nosso trabalho, chegou-se a conclusão de que no dia seguinte, .isto 

~' 02 do corrente, ·nos deslocariamos para~ ~reade ixploraçãd de' 

madeira, acompanhados pelo Sr. Administrador Regional de Marab~ e 

pelo Diretor Presidente da IPAMA. 

Chegando~ Serraria, a Comissão so1ici - 

tou a IPAMA que apresentasse o movimento de extração de madeira a 

tra~~s dos respectivos romaneios a fim. de que pude,}semos comparar' 

c~m as· anotaç~es dos servidores ADELSON DOS SANTOS FILHO e CARLOS' 

ALBERTO OLIVEIRA'DOS SANT~S, fiscais da FUNAI no acompanhamento de 

medição e saída de·. madeira na A.I. Katet~. De posse desses dados,' 

dirigimo-nos as esplanadas de madeira e ali constatamos que a fis- 
1 
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calização vem sendo exercida de maneira satisfat~ria, ja que o Pos- 

to de Vigilincia se situa em local estrat~gico, eis que somente por 

ali a madeira poderia ser escoada. Entretanto, atendendo solicita - 

çao da IPAHA, a Superintendência autorizou que a madeira doravante' 

fosse escoada através de outro ponto, distante do P.V. cerca de 15 

Km e por este nao sairia mais nenhuma carga de mogno. Isto posto, 

determinamos que a Firma construisse novo P.V. no local supra citado 

e s~ depois dr pronto, a madeira sairia da reserva por aquele local. 

Cerca de uma semana ap~s,o P.V. estava pronto e nossos fiscais para 

ali se mudaram. Efetivamente, o escoamento torna-se mais f~cil, uma 

vez que do novo P.V. para a PA-150 dista apenas 4/5 Km, 
, 

a traves de 

vicinal aberta pela IPAMA para esse fim, constatando-se por~m, atr~ 

ves de informações de fiscais e indios, que a mesma at~ o momento 

nao havia sido concluída em toda sua extensao e que nenhum carrega 

mento por ali havia passado. Somente ap~s a construção do P.V. e a 

efetiva fixação dos fiscais da FUNAI e indios do Kateté, a mesma 

foi concluida, passando a ter condlçÕes de tr~fego e por onde atual 

mente é escoada toda a madeira. 

2. Com referência à questão cubagem da madei- 

ra, extraida das Reservas Indigenas, esta Comissão, considerando o 

procedimento generalizado das Firmas Madeireiras, tem a relatar o ' 

seguinte: 

A rigor, em todas as Madeireiras, efetua - 

mos um levantamento de campo, nos pitios de estocagem, em condições 

de amostragens aleat;rias, medindo-se toras j; consideradas em roma 

neio (documento preliminar de campo usado pelas madeireiras para 

comprovar o movimento, as dimensões e volume das toras) isto~' aq~e 

las consideradas corno produto apto a receber os tratamentos respec- 

tivos, no transporte, no fisco, no comercio, etc. 

A nossa metodologia de trabalho, em todas 

as Madeireiras foi a seguinte: 

1- Primeiramente, sempre na presença dos donos ou então de pelo 
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nos dois funcionários prepostos de sua~ respectivas firmas, com os 

romaneios em maos, solicitavamos a localização de determinadas toras, 

para que nessas peças fossem feitas medições demonstrativas, aliás 

medições essas executadas pelos pr~prios medidores das firmas, apli- 

cando o seu sistema usual, que consiste em tomar a medida da circun- 

ferência ou rodo, teóricamente, no ponto equivalente ao meio do "fus 

te", soque, na prática, o procedimento, conforme o demonstrado e 

feito completamente divergente e errado, visto que essa medida~ to 

mada, tendenciosamente, pela parte mais fina da circunfer~ncia, al~m 

de que, ainda; feito um desconto infundado de 10 cm, nessa medida. 

~~pois disso, eles medem o comprimento da tora e, tamb~m, dão um des 

conto injustificado de 10 cm. Em seguida pegam esses dados e trans - 

portam ~ara tabela de volume, empirica e de cunho estritamente comer 

cial e particularmente duvidosa, pela sua confecção a partir de da - 

dos relativos, portanto, falsos. Vale ressaltar que em todos os ca 

sos levantados, mesmo considerando o sistema de medição usual das Ma 

deireiras, quando confrontamos os resultados, estes não conferiram 

com aqueles constantes dos romaneios, que apresentavam volumes, sem 

pre inferiores. Esse detalhe nos permite inferir, que não~ apenas o 

:Índio que est~ sendo esbulhado, ma!s tamb;m os "freteiros madeireiros" 

que sao pagos com base no volume de toras transportado. Se bem que , 

o prejuizo desses caminhoneiros ~ de escala reduzida em comparaçao 

com os prejuÍzos das Comunidades IndÍgenas. 

2- Numa segunda fase, considerando a mesma tora, aproveitando os me~ 

mos dados, aplicou-se o M~todo de Cubagem 11Francon", pr~priamente d.!_ 
to, tamb~m conhecido como M~todo de Cubagern ao quarto da circunfer~~ 

eia, que consiste no seguinte: mede-se a circunfer~ncia no ponto exa 

to equivalente ao meio do "fuste'' com casca, da{ toma-se 1/4 (um qu!r 

to) dessa circunferência, multiplica-se por si mesma e o resultado 
, , ( 2 

pelo comprimento. Este volume e expresso pela formula V = C) X L.•. 

( 4) 
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V= Volume "Francon" 

C = Circunfer;ncia ou rodo 

L = Comprimento da peça 

E desse modo, o volume da mesma tora, desta feita era bem superior 

iquele encontrado no romaneio, ou seja, o volume encontrado pelo m{ 

todo usual dos madeir~iros. Neste tipo de confrontação de resultados 

o erro padrão médio de volume, acusou Índices superiores a 4% por to 

ra. 

3- Finalmente, cubou-se as toras cobaias adotando o Método 1'Francon" 

baseado na cubagern real ou verdadeira, o qual consideramos o melhor, 

t;cnicarnente, e o mais justo comercialmente. Neste método, trabalha 

se com o diâmetro da tora, definido como sendo a média de quatro dii 

metros tomados dois a dois, em cada um dos topos, desconsiderando-se 

a casca. Esses diimetros devem ser representativos do topo consider~ 

do e obtidos de maneira a serem perpendiculares entre si, passando 

pelo centro da tora. De .Posse do diimetro e do comprimento da peça , 

lança-se mão da f~rmula do volume real que considera, sem grande er 

ro~ a forma, de uma tora, aquela aproximada~ de um cilindro reto. 

Esta f ~rmula é expressa pela equação: V == 1f..D2 X J .. 
4 

. ... 
V~ Volume real ou verdadeiro 

1f ~ Constante ou fator de conversão geom~trica 

4 

L = Comprimento da peça. 

A partir dai, de posse do volume.real, basta multiplicar-se este re 

sultado pela constante de conversão geométrica '[=0,7854 e desse mo- 

4 
do, obtem-se o volume "Francon" correto, justo e honesto. Desta fei 

ta, aplicando o método ora exposto, os resultados de volume foram 

largamente superiores àqueles j~ questionados nos m;todos retromencí 

o n a d o s ( § 01 e 02) sobretudo aqueles considerados em romaneio 

( § 01). Em alguns casos quando confrontamos os volumes obtidos 

por este m;todo, com aquele usual,o erro padrão m;dio de volume, acu 
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sou 21,53% de diferença por tora. 

Apenas para ilu~trar citaremos um exemplo pr! 

tico, que reforça a realidade dos fatos constatados pela Comissão: 

Uma mesma tora apresentou três volumes diferentes, quandq submetida ' 

ao levantamento; 

O primeiro - considerado em romaneio - baseado no método usual (.§ 

01) apresentou volume igual a 1.566 m3• 

O segundo - baseado na aplicação da fórmula do Volume 11Francon" pro- 

priamente dito, apresentou volume igual .a l.636 3 m • 

O terceiro - baseado na aplicação da f~rmula do Volume Real ou Verda- 

deiro transformado em 11Francon11, o resultado foi igual a 2.085 3 m • 

.,. •3. No campo administrativo/gerencial, foram detec 

tadas falhas quanto ao fornecimento de mercadorias, recebimento eco~ 

trÔle das mesmas, uma vez que é gritante a omissão do Órgão na fisca 

lização por ocasião das compras efetuadas pelos índios e por ocasião• 

do transporte o que daria margem a que comerciantes menos escrupulo - 

sos aumentassem os preços e as quantidades, haja vista que os Lideres' 

Indigenas não dominam fluentemente a lingua portuguesa e.sem o impr!s 

cindivel assessoramento da FUNAI, quiçi, a suspeita de fraude não seja 

uma realidade? A bem da verdade as Notas Fiscais em sua maioria estio 

1 i 

visadas pelos Caciques, porem sem o devido aval da FUNAI, entretanto, 

t~das as Madeireiras e os Índios em sua maioria, foram unânimes em a- 

firmarem que reiteradas vezes pediram a FUNAI esse importante assess~ 

ramento, por~m~não foram atendidos em suas reivindicações, ali;s, re 

clamações id~nticas esta Comissão ouviu de todas as Comunidades Indi 

genas envolvidas na atividade de extração vegetal, ponderações ratifi 

cadas "obviamente", pelos Madeireiros. 

4. Na sede da Ind~stria Paraense de Madeiras Ltda. 

procedemos um levantamento cont~bil, visando conferir as quantidades' 

de madeira extraída da A.I. e o valor dos fornecimentos e/ou pagamen 

to efetuados a FUNAI e i Comunidade Indigena Kateté. Ao final consta- 
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tou-se atrav~s da Prestação de Contas Parcial referente ao Contrato ' 

de Alienação de Madeiras nº 003/85, (cÓpia anexo - doc.03) o seguinte 

resultado: 

4.l) Madeira extraida da ~rea no periodo 

de 10/06 a 09/08/86, conforme Rorna 

neios e Relat~ri~s apresentados i 1 

Comissao .........•................ ~ .•••.•........ l.496.254 m3 

4.2) Adiantamento concedido em 08.11/85, 

conforme cl~usula terceira do Con - 

trato n2 003/85, referente a 10% do 

valor global do mesmo, segundo a 

ORTN do dia ..•...•.•...•...•.•...••.•..•.•..•..•. 620.728,80 

4.3) Fornecimento de Mercadorias Diver - 

sas i Comunidade Ln d Í ge n a Xikrin, '· 

conforme comprovantes em anexo .••••••••.•••••••••• 1.024,646,51 
OBS: Faltando deduzir a correção 

lançada indevidamente, pois a Comis 

____ 63.597,42_ 

TOTAL...... 961.049,09 
- - sao nao aceitou. 

R E S U M O 

5. MOVIMENTAQ!Q_~~-MADEIRA: 

ALIENADA •.......•..••...••...•....••.•..••••.•.• 8.000.000 m3 5.1- 

5.2- 

5-3- 

EXTRAI DA •.•.•••......•.••.•.•••••....••••.••••.•••.• 1.496.284 rn3 

6.503.746 m3 A SER EXTRAI DA ..•••••••.•••••••..••••••••••••..•• 

6. MOVIMENTO_CONTÁBIL/FINANCEIRO 

6.1- ADIANTAMENTO - 10% DO CONTRATO ••.•.••.•••..•.•.• 

6.2- FORNECIMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTAS 

EM ANEXO; ATi 02/09/86 •..•••..•••••.••.•..•..... 1.024.646,51 

620.728,80 

7. Isto posto, demos por encerrada a inspeção ' 

a area, recebendo a documentação que a este anexamos, para que 
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se assim entender, encaminhe-a ao Setor competente desta Superinten 

d;ncia para a respectiva análise e coniequente aprovação ou rejeiçao, 

para efeito de emissão da necessária GUIA DE FORNECIMENTO (VENDA) a 

Empresa compradora. 

8. Em prosseguimento a programação previamente' 

estabelecida, deslocamo-nos dia 03.09.86 para'Tucumã e, ali, inici 
, 

amos nossos trabalhos, primeiramente junto a Firma AZZAIP - Indus - 

tria e Com~rcio de Madeira Ltda., (doc.04 - em anexo). No setor de 

exploração de madeiras da Firma, notamos urna completa desorganiza- 

çao, por falta de uma infra-estrutura capaz de credencia-la como 

Firma apta a cumprir um contrado de exploração de madeira de tão 

alta envergadura. Dentre as falhas detectadas destacamos: 

8.1) In~xist;ncia de qualquer planejamento t~cnico, que comtemplasse 
; 

as normas e os princípios do Manejo e Ordenamento Florestal, no 

sentido de promover um aproveitamento racional, de ~aximizaçio do 

rendimento da floresta, de vez que, a exploração posta em pr;tica 

pelos madeireiros, baseia-se no extrativismo puro e seletivo, at! 

vidade esta, altamente condenável, pelos seus efeitos predat~rios 

e delet~ricos à ecologia e à economia florestal, que podem ser 

traduzidos em: 

A - empobrecimento ou desnatamento da floresta. 

B - sucessão de agressões ao meio ambiente; expondo ao risco a ma 

nutençao do habitat natural das populações silvÍtolas. 

C - ensejo a extinção de esp~cies florestais; a exemplo do que ja 

9. 

ocorreu de forma arrasadora com o pau-brasil, com a araucaria 

(Pinheiro do Paraná), com o pau-rosa, e agora está ocorrendo' 

com o Mogno, alÍas, neste caso particular, por força dos con 

tratos firmados entre a FUNAI e as Firmas Madeireiras; 11in c a s u !", 

Quanto ao aspecto fisico/financeiro, tamb~m' 

deixa muito a desejar, quer da parte da Empresa, quer da parte da 

FUNAI, senão vejamos: 
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A madeira sai por duas esplanadas distintas, a do ~.!METE (Travessia 

do Rio Fresco na Construtora Andrade Gutierrez) e dai segue para a 

Serraria em Tucumã e pela Aldeia Kikretum i altura do Porto da Balsa 

e para tal fiscalização a FUNAI dispunha somente do ser~idor AGRIPI 

NO VIEIRA DA ROCHA, contando as árvores derrubadas junto a equipe de 

exploração da AZZAIP; que atua na frente de serviço do Rio Santo An 

toninho e,naquela que opera no Riosinho,não tinha ningu~m. A agravar 

essa fr~gil e falha fiscalização, soma-se o fato de que o fiscal da' 

FUNAI nem sempre est~ junto a equipe da Madeireira, o que torna difi 

cil atestarmos que o mesmo encontre todos os tocos das ~rvores derru 

badas, quer por haver a possibilidade de não encontrar a picada, quer 

pelo fato de decorrer alguns dias e a mata fechar e encobrir o toco. 

Adernais, todos os lançamentos de madeira feitos pela Coordenação da' 

FUNAI ~m Tucumã, à ~poca da Administração do servidor EDMAR ÂNGELO 

RESENDE DA MATA, eram realizados i vista de informação unilateral da 

Empresa AZZAIP, já que ali não encontramos nenhum romaneio, como ta~ 

b;m, por se encontrar ausente, não nos foi possível checar os apont~ 

mentes do servidor AGRIPINO ROCHA. 

Da mesma forma eram lançados os cr~ditos, 

atrav~s de GRPI (Guias de Receitas do Patrim~nio Indigena), as quais 

por siso, j~ conferem quitação nos campos receita/despesa i empresa, 

o que nos impossibilitou avaliar e analisar a docum~ntação geradora' 

da Receita, a qual, segundo o referido ex-Coordenador - Chefe P.I. 

Kikretum, haviam sido encaminhados a esta Superintend~ncia. Para que 

se possa efetivamente considerar os cr~ditos de fornecimento aos 
, 
in- 

dios e o consequente cr~dito em mogno, sugerimos que a referida doe~ 

mentaçao seja apensada a que a este acompanha e a seguir analisada 

pelo Setor de Contabilidade e pela DPI. 

10. Constatamos ainda falhas que reputamos 

muito graves, a merecer uma ação rápida e saneadora da FUNAI, e d 

tre as muitas irregularidades, citamos: 
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a) Fornecimento de combustíveis a elemento~. estranhos ao quadro da 

FUNAI e à Comunidade Indigena, inc~usive pessoa de ma catadura. 

b) Recebimento de bens e serviços por elementos estranhos ao qua - 

dro da FUNAI. 

e) Fornecimentos de mercadorias de ordem particular levadas a débi 

to do contrato de alienação de madeira. 

d) Lançamento de cr~ditos de madeira a Empresa, ora em arvore, ora 

em 3 m , quando sabemos que a Empresa ainda não concluiu o primei 

ro contrato, isto é, em arvore, tudo segundo dados fornecidos 

pela AZZAIP, j~ que a FUNAI não exercia fiscalização e corno tal, 

tudo leva a crer que não os possui. 

e) Tanto os créditos quanto os fornecimentos eram certificados pe- 

lo Coordenador, que, temos certeza, não assistiu a todas as en 

tre~as de bens e prestaçao de serviços, como também nao assis - 

tiu i todas as saidas de madeira, pelo simples fato de que tar~ 

fas tão diversificadas e de tão grande envergadura, 
- , 

sao impossi_ 

veis a que urna so pessoa as realize ao mesmo tempo. No entanto, 

a tudo certificava e quitava através de GRPI. 

f) Comete os mesmos erros, s~ que, por deliberada omissao, o atu- 

al Chefe do PIN Kikretum, que a tudo se nega a receber ou roes- 

mo certificar o recebimento, mesmo ~ue o bem ou serviço seja 

de seu conh~cimento, alegando não querer se envolver com con - 

trato de madeira ou de construção, uma vez que ~ua funçio como 

Chefe de PIN; outra. 

Quanto aos atos praticados por seu antecessor, nao quer tornar' 

conhecimento em hip~tese alguma, contrariando o principio el~ 

mentar de que a administração~ impessoal. Esquece, outrossim, 

que o acervo, sob carga do Posto IndÍgena, ; de sua inteira 

responsabili~ade, face o Termo de Passagem respectivo. 

g) As constrpçÕes das casas, sob responsabilidade da Madeireira ' 

AZZAIP, estão bastante atrasadas em seu cronograma 
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a merecer urgentes provid~ncias da FUNAI, no sentido de pressio - 

nar o construtor a acelerar os trabalhos. 

11.0utro fato grave, foi a denúncia formulada verbalmente pelo Sr. 

EURÉLIO PIAZZA, titular da Firma AZZAIP - Indústria e ·com~rcio de 

Madeiras Ltda., segundo o qual, outra Madeireira que atua na área, 

isto;, a MULTIMAD, extrapolando sua área de exploração, previa - 

mente estabelecida, havia invadido uma de suas esplanadas e, seis 

homens, fortemente armados, haviam se apossado de cerca de 150 

(cento e cinquenta) ~rvores que legalmente lhes pertenciam. Esse' 

tipo de procedimento gera um clima de tensão na area e e inconce 

bivel que no interior de uma Reserva Indigena pessoas portem ar - 

mas e usem de m~todos violentos e desonestos, ensejando tais ati 

tudes um p~ssirno exemplo junto aos indios que, felizmente, os re- . 
pudiarn. 

12. Fruto de nosso trabalho de fiscalização e 

e o n f e rê n e i a , e 1 a b o r a rn o s o R e e i b o ( d o e • n 2 o .. 5 - em a n ex o ) q u e e s p e - 

lha o movimento fisic~/financeiro da FUNAI para com a Empresa em 

questão, ressaltando porém, que os dados foram, em sua grande maio 

ria, fornecidos pela Empresa, haja vista a aus~ncia dos mesmos na 

Coordenação FUNAI/TUCUMÃ. 

12.l - RESUMO: MOVIMENTO MADEIRAS: 

CONTRATO Nº 001/84 ....••....•....••....•..•....•• : .• 2.ooo irvores 

12.2 - ÁRVORES ABATIDAS ATÉ 09.09.86 ••...•.•.•••....... 1.114 

12.3 ÁRVORES PARA ABATER ..•••.•..•••••.••.•.•..•••... 886 

12.4 - ÁRVORES RETIRADAS EM 1984,1985 e 1986 975 

12.5 - ÁRVORES A RETIRAR ..•.••...•..•..•.••••..•..•..•• 1.025 

13. A ser aprovada, a anexa documentação, a Firma ' 

ja teria quitado, inclusive o Termo Aditivo ao Contrato nº 001/84, 

firmado em 25.10.85 equivalente a 6.500 ultrapassando-o em 

918,784 m3 até 09.09.86. 
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14. Ainda em Tucurnã, na Área Indígena Kikretum, inspecionamos as at! 

vidades da Empresa de Madeiras, ind~stria e Com~rcio de Liminas' 

Nossa Senhora Aparecida, (doe. nºOç - em anexo), cujos resulta - 

dos não diferiram em muito daqueles conseguidos junto as demais' 

Madeireiras, isto e, a fiscalização de saida de madeiras pela FU 

NAI não existia at~ a passagem desta Comissão; os controles exis 

tentes são todos da lavra da Empresa, não existindo nenhuma ano 

tação por parte da FUNAI, o que nos obrigou a nos louvar na in - 

formação unilateral, e quiç~ verdadeira, do propriet~rio da Em - 

presa. 

Da mesma forma, atrav~s de sucessivas amostragens, levantamos os 

fornecimentos e adiantamentos, concedidos i Comunidade Indigena' 

Kikretum, cujo resumo mais adiante nos reportaremos. 

15. O procedimento de cubagem de madeiras, e o 

mesmo utilizado pelas demais Empresas, isto~' o Sistema" Fran- 

e o n 11 sobejamente demonstrado por esta Comissão que é lesivo 

aos interesses dos indios. 

16. Durante nossa visita, ocorreu um incidente com 

um operaria desta Empresa. Dentre as ~reas que lhes foram reser 

vadas para explorar madeiras, se situa aquela conhecida como 

11TEMPORE", pela margem esquerda do Riosinho, limite maximo prev!a 

mente convencionado pelos L{deres Indígenas com~ da ~reado Kikre 

tum. Ocorre, que os {ndios do AUKRE, limitantes do "TEMPORE", pe 

la margem direita do referido Riosinho estavam em expedição de e~ 

ça, visando conseguir alimento para a festa do 11BEMP" (festa dos' 

noivos que se realiza anualmente no m;s de setembro em todas as' 

aldeias da naçao KaiapÓ no Par~), quando depararam com uma Equi 

pe de Exploração da Ind~stria Nossa Senhora Aparecida e os confun 

dirarn com garimpeiros. Imediatamente, tornaram seus pertences, de~ 

truindo-os em parte e lançando-os ao rio e a seguir, os expulsa- 

ram. Segundo informações colhidas posteriormente junto aos indi 
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do AUKRE, um dos funcionários, cuja identidade nao se conseguiu a 

purar, ja que atendia somente por indio Guajajara, tomado de pini 

co, pÔs-se a correr no rumo do rio, no que foi alcançado e derruba 

do a pauladas (bordunas), pois os indios pensaram que ~a se armar~ 
~ 

hipotese com que concordamos. 

17.Atendendo recomendaço;s de V.Sa. dirigimo-nos até o local da ocor 

rência, chegando ali ap~s dois dias de penosa viagem ao longo do 

Riosinho, nesta ~poca do ano, bastante seco, encachoeirado e aqun 

dante em piranhas, jacar~s e arraias. Logo no ponto de desembarque, 

nos deparamos com dantesco quadro. Agonizante, com o c~rebro expo! 

to a insetos, fraturas generalizadas, estava um homem em posição 

de dec~bito ventral, quase afogado em uma poça de lama. Imediata - 

mente o socorremos e, apos ligeira busca s~bre vestigios que indi 

casse a presença dos indios no local , resolvemos retornar face o' 

estado lastimável da vitima. Deixamos no local, quatro guerreiros' 

da aldeia Kikretum e dois "civilizados'', empregados da Madeireira' 

para que em conjunto tentassem localizar mais dois empregados desa 

parecidos. 

Infelizmente nossos esforços foram in~- 

teis, pois desciamos o rio em desabalada carreira, ora quase nau - 

fragando, ora abalroando pedras, ora quebrando pino de motor, no 

afâ de mais r~pido chegarmos ao acampamento e prestarmos os prime! 

ros socorros, quando ap~s uma hora e meia de viagem a vitima veio' 

a sucumbir. Ap~s todo o dia viajando, por volta de 23:00 horas che 

gamos em Tucumã, conseguindo ap~s muito custo, localizar a autori 

dade policial para lavrar a ocorr~ncia e a seguir, ja quase ao am~ 

nhecer o deixamos no necrotério do Hospital Geral de Tucumã, para' 

o devido exame cadav~rico e expedição do respectivo LAUDO (doc.07- 

copia em anexo). 

No dia seguinte apos a autoridade polic! 

al instaurar o competente inquérito foi autorizado, sob protesto, 1 
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daquele policial, o sepultamento do mesmo, sem identificaçio, o 

que nos obrigou a assumir o compromisso de tentar levantar a iden 

tidade do morto junto~ Administração Regional de São Luis - PIN 

Bacurizinho, objeto de nossa solicitação via Radiograma nº 001/CO 

M IS SÃ O O • S • O 14 / 8 6 , ( d o e • n º O :s - e ~pi a em anexo . ) 

Conseguimos demovev o presidente do inqu! 

rito, n0 sentido de indiciar cerca de tr~s indios que teriam sido' 

autores do atentado, segundo suas investigações, prevalecendo nos- 

~a tese de tumulto generalizado sem as minimas condições deses~ 

ber quem; quem, haja vista os guerreiros estarem todos pintados e 

por isso mesmo, muito fácil de confundi-los. 

Felizmente doi5 dias apos, isto e, dia 

09.09 .. 86, a equipe de resgate retornou ao acampamento sede condu - 

zindo os dois funcion~rios desaparecidos, os quais estavam alheios 

ao tr~gico acontecimento, de vez que naquele dia estavam exploran- 

do a mata cerca de 12 Km distantes do local, palco do acontecirnen- 

to. 

18. Notamos ainda que não estao sendo obser - 

vadas as recomendações no que tange a proibição de transportar in 

dios, especialmente crianças, em.carrocerias de caminhão madeirei 

ro que, por sua característica, ~ altamente perigoso o transporte, 

mormente se carregado, bem como os freteiros dirigem sem maiores ' 

cuidados, se fazendo necessário portanto, que a FUNAI, através do 

Posto Kikretum limite a velocidade no interior da reserva. 

RESUMO DO MOVIMENTO DE MADEIRAS: 

CONTRATO S/N, celebrado em 25.08.83 ..•.......... 4.500 arvores 

Preço •.•.•..• ~ ••.••••••••• ; .•••••.•••••• Construçao de uma estrada 
ligando a A.I. a Tucumã. 

ADITIVO NQ .01/83, celebrado em 31.07.86 .•••.••.• J.000 m~ 

Preço •••.•••.•••••.••••••••••••••••••••• 6,5· ORTN = 2.074.800,00 

Madeira extraída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Por falta de absoluto 
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contr~le pelo Órgão nao nos foi pos 

sivel saber quanto a firma já reti - 

rou da área, entretanto, determinamos 

que o T~cnico Agricola,-ARCELINO DE~ 

MONDES NEVES procedesse a contagem ' 

de todas os tocos encontrados na a - 

reade exploração reservada a Firma' 

Nossa Senhora Aparecida, o que est~' 

sendo feito, e tão logo seja conclui 

do o trabalho, seremos informados o 

ficialmente. 

19. Esclarecemos que o contrato originaria ja 

foi quitado, pois a Madeireira já concluiu e está oferecendo razoa 

vel condição de tráfego a estrada objeto do mesmo, o qual em cerca' 

de 02:30 horas liga a aldeia i cidade de Tucurnã. 

Quanto ao aditivo firmado em 31.07.86, a 

Empresa em 08.09.86, já havia, segundo dados em seu poder, forneci 

do Cz$ l.842.941,60 (HUM MILHÃO,OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, 

NOVECENTOS E QUARENTA E HUM CRUZADOS E SESSENTA CENTAVOS), valor e~ 

se equivalente a 2.664,750 m3 cujo documento elaborado a respeito 

por esta Comissão anexamos (doe. nº 09) como também, toda a documen 

tação comprobat~ria para análise pelo setor competente da 4ª SUER. 

20. Outrossim, não foi computada no valor acima, 

a importância de Cz$ 1.507.997,65 (HUM MILHÃO,QUINHENTOS E SETE MIL, 

NOVECENTOS E NOVENTA E SETE CRUZADOS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),' 

referente ao fornecimento de mercadorias a Comunidade lndigena Ki - 

kretum, no periodo de agosto/85 a Julho/86, isto~' posterior ao 

contrato origin~rio e anterior ao Termo Aditivo celebrado em 31.07. 

86, e omprov.an te s que também anexamos a este, para anili se e superi- 

or julgamento de V.Sa., acrescentando, porem, que o propriet;rio 

desta Empresa, por mera liberalidade, oferece 7,5 OTN p/m~ para 
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feito de encontro com tais fornecimentos e não 6,5 OTN, como ficou 

justo e acertado no Termo Aditivo, o ~ue equivaleria a 1.889.721 m3 

e nao 2.180.447 m3• 

2]. A ~ltima Madeireira visitada pela Comis- 

são, que det~rn contrato de exploração de madeiras em Área Indigena 

Kikretum, foi a MULTIMAD - Com~rcio e Exportação de Madeiras Ltda., 

(doe. nºlO - em anexo), desta vez, adentrando~ mata, a partir de1 

s;o Felix do Xing~ e não de Tucumã, onde chegamos dia 13.09.86. A 

~reade exploração desta Firma havia sido visitada pelos Servidores 

RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO e CARLOS AMAURY DA MOTA AZEVEDO em me 

adas do m~s de agosto os quais ali estiveram com a missão de anali 

sara situaçao relativa aos Contratos de Madeira cele~rados naque 

la ~rea. Para surpresa dos mesmos, que são tamb~m membros da Comi~ 

sao E~peciaJ criada pela O.S. Dº 014/4!SUER, constatou-se que nos 

sas recomendações foram cumpridas pelo menos na parte que se refe 

re a construçao de um Posto de Vigilincia, no entroncamento da es 

trada principal com a~ vicinais, local denominado CHADÁ ~' em fra~ 

ca e eficiente atuação, encontramos naquele P.V. o servidor FRANC! 

NÉ JOSÉ ACÁCIO que ali deixamos com a missão de conferir daquela 1 

data em diante, toda a madeira extraída na are~ indigena, pela MUL 

TIMAD, na barreira por nos criada. 

22. Pois bem, a partir dai, foi ficil sabrrmos 

que a partir do dia 13.08.86 a 11.09.86, a Firma extraiu 629,491 m3 

segundo romaneios expedidos pela mesma e devidamente conferidos 

''in loco" pelo servidor fiscal da FUNAI, os quais somados a peque 

na quantidade de 439,848 m;. extraidos ao longo de 06 (seis)? me - 

ses, ou seja de 13.03.86 a 13.08.86, segundo dados fornecidos pela 

MULTIMAD, perfazem o total de 1.069,339 m3, discrepincia que bem ' 

demonstra o quão~ importante a fiscalização na saida de madeiras' 

por parte da FUNAI nos Contratos envolvendo as Comunidades Indige- 

nas. 

23. A Comissão houve por bem elaborar 2 
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anexos para demonstrar a situaç;o que se en~ontram os dois Contra- 

tos firmados com a MULTIMAD em 13 e 14.03.86, para alienação de 

l.500 rn3 de madeira, tipo mogno e 1.200 toneladas de folhas de Ja- 

borandi,respectivamente. 

24. "No Anexo 01" (doc.nQ.11), demonstramos 1 

que a MULTIMAD, adiantou por ocasião da assinatura do Contrato de' 

Madeiras, a importância de Cz$ 414.960,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE 

MIL E NOVECENTOS E SESSENTA CRUZADOS) e que, segundo Recibos e 

GRPis n2s 1054, 1070, 1078, 2525,bem corno Notas Fiscais de fornec! 

mento diversos, tudo analisado, certificado e expedido pelo ex-Ch! 

fedo PIN Kikretum e Coordenador da FUNAI em Tucumã, EDMAR MATA, 

tamb~m no igual valor de Cz$ 414.960,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE ' 

MIL E NOVECENTOS E SESSENTA CRUZADOS). 

! 
· j 

1 25. · Ji no "Anexo 02" (doe. nº 12) tentamos' 

demonstrar a situaçao que se encontram ambos os Contratos, e como' 

das v~zes anteriores, as falhas são graves e inurneras, se nao vej! 

mos: 

a)Fornecimentos, segundo a MULTIMAD, superiores ao valor global dos' 

instrumentos particulares de venda, dados esses fornecidos a luz ' 

de documentos, que no entendimento desta Comissão são passiveis de 

glosa. 

b)Os documentos referentes ao fornecimento de bens, serviços e nume 

raria, sem o devido atestado de recebimento ou exe~ução por quem 1 

de direito. 

c)Total e absoluta falta de contrÔle quanto a coleta de folha de Ja 

borandi, ao ponto da própria Empresa informar que não sabe preci - 

sara quantidade extraida at; a presente data, muito menos sua em- 

preiteira vegetex. 

d)Até a data da construção do P.V. não havia nenhum contr~le de saí 

da <ie madeira. 
. ' e)) processo da cubagem da madeira não difere em qada d)quele usado' 

pelas demais Madeireiras, ou seja, o sistema "F~n II adaptadwa 
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uma tabela de volume, largamente difundida nos meios Madeireiros , 

por~m, de efeito depreciativo ao produto, e como tal,nocivo aos i~ 

teresses da Comunidade lndigena. Para melhor ilustração, anexamos' 

os referidos anexos, e desde j~, rogamos a V.Sa. que os comprovan 

tes fornecidos pela MULTIMAD sejam analisados pelo setor de anili 

se de Prestação de Contas da Superintend~ncia.-~(do~l3 - em anexo). 

16. MAGINCO_-_Madeireira_Araguaia_S/A_ 

Posto Indigena Kokraimoro 

16.l - CONTRATO N2 02/85, celebrado entre a FUNAI X MAGINCO- (doc.14 - 

em anexo) 
'6.2 - OBJETO. Alienação de 6.000 m3 de madeira, tipo mogno, a ser ex 

traida da Aldeia Kokraimoro. 

J6.3 - VALOR GLOBAL: Cz$ 2.574.021,21 

-6.4 - Adiantamentos e/ou Investimentos realizados pela MAGINCO at~ 

11/09/86 . Cz$ 2.223.190,60 

6.5 - Quantidade de madeira em m3 já quitada pela MAGINCO, at; 

11/09/86 5.303,596 m3 

'7. Evidentemente que tais investimentos, para serem considerado5 

como efetivamente realizados, de~ender~ de an~lise e aprovação da 

Prestação de Contas. 

8. Sobreleva ressaltar que este Contrato e o unico, em que a FUNAI' 

exerce verdadeira e eficaz fiscalização, quer pela situaçao estra- 

t~gica, quer pela eficiencia demonstrada pelo Chefe do PIN a Comu 

nidade Indígena e tamb~m pelo pr~prio "modus operandi" da Empresa. 

Entretanto, h~ .que se comentar, que o sistema de medição usado, ~· 

o tristemente conhecido "Francon".:) 

29. Outro ponto positivo a ser creditad a Empresa, 

so formal, assumido pela MAGINCO e nstruir, sem 

foi o compromi~ 

Ônus algum para 

os indios ou para a FUNAI, de 02 (duas) casas em madeira de lei p~ 

ra os lideres BRAY-RE e KAJAONHOR, bem como cumprir com todos os~' 
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. . 
compromissos anteriormente assumidos , a saber: 

a) Construção da Casa do Índio·em São Felix do Xing~ 

b) Construção de 02 (duas) Cantinas na aldeia Kokraimor~ 

e) Construção de um poço artesiano, equipado co~ compressor 

d) Construção de uma casa para o serviço de r a d í.o f o n í a no PIN; 

e) Recuperação da Escola do PIN, com aquisição de 30 cartei - 
ras ; 

f) Reforma geral do Barco Motor Kokraimor~ 

g) Por solicitação desta Comissão repassou a FUNAI a impor - 

tância de Cz$ 254.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO 

MIL CRUZADOS) para aquisição de (01) um Grupo Gerador, P! 

ra abastecimento de energia el~trica e para abastecimento 

d1agua i Comunidade lndigena, aquisição de um motor de p~ 

papara viagens de emerg~ncia, transportando doentes e 

(01) um Mc,tor de Centro para acionar o Barco a Motor Ko - 

kraimoro, utilizado no transporte de cargas, visando com ' 

isso a Comissão atender anseios da Comunidade e diminuir' 

30. 

o n~mero excessivo de fretamento de aeronaves. Ali~~ no 

mo~ento que elaborivamos este relat~rio, fomos infurmados 

que a 4ª SUER ji adquiriu os materiais e a MAGINCO os 

transport~r~ gratuitamente no pr~ximo dia 10 do corrente. 

Vejas~ Sr. Superintendente, como~ f~cil falar de ativi- 

dades exercidas com efici;ncia e honradez. Os el~gios, merecidos' 

alias, fluem facilment( da pena de nossa caneta, 
, 

e ao contrario, o 

quao e triste, repetitivo e cansativo apontar somente falhas. Nâo 

queremos com isso, absolutamente,louvar e aprovar celebração de 

contratos de alienação de madeiras em irea indigena, sem cumprimen ~ - 
to das t~cnicas menos agressivas a ecologia, at~ porque sabemos • 
que se trata de atividade tênue e predat~ria. Queremos sim, regi~ 

trar a forma organizada quanto ao aspecto da fiscalização e cum - 

primento de obrigações imprimidas ao projeto. 

Atendendo antiga reivindição da Comunidade lndigena, 31. 
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Comissão resolveu junto a MAGINCO, uma pend~ncia que antecedia a ' 

celebração do Contrato nº 02/85, referente a derrubada e extração 

de 85 ~rvores de mogno, as quais foram reconhecidas e creditadas' 

pela Empresa i Comunidade, ao preço de Contrato, isto~' 4,6 OTN' 

por m3 (vide doc.n2 15 - em anexo), elaborado nas depend~ncias da 

MAGINCO, perante as Lideranças Indigenas, Chefe do PIN, Diretores 

da MAGINCO e esta Comissão. 

At~ 05/09/1986, foram extraidas da A.I. l.683 toras de ' 32. 

ma d e í.r a , equivalentes a 1.934,044 conforme romaneios expedi - 

33. 

dos pela FUNAI e pela MAGINCO. 

CONTRATO Nº 002/83, celebrado entre a FUNAI e a Empresa' 

SEBBA/SA. - (doe. 16 - em· anexo). 

OBJETO:Alienação de 10.000 irvores de Mogno, a serem ex- 

traídas da A.I. KaiapÓ/Aldeia Gorotire. 

PREÇO: 7,1 ORTN p/árvore 

TERMO ADITIVO: n2 04/86 

OBJETO:Alienação de 50.000 m3 de mádeira, tipo Mogno, a' 

serem extraidos da seguinte forma: 30.000 m3 - Aldeia Gorotire 

20.000 m3 - Aldeia Aukre 

PREÇO: 3,383 OTN = (CR$ 360,00) 

Dando prpsseguimento aos trabalhos, esta Comissão chegou 

ao PIN Gorotire dia 14, em aeronave fretada, tendo como ponto de' 

partida o Municipio de Redenção. No Posto, reunimos com as Lide - 

ranças e o Chefe do PIN para explicar a finalidade dos nossos tr~ 

ba]hos, partindo em seguida para o mato. Graças a uma carona em ' 

caminhao de porte m;dio, chegamos a primeira esplanada na altura' 

do Km 27 da estrada que parte da aldeia. Ali passamos para outro' 

caminhio, desta vez pertencente a SEBBA S/A, cedido muito a con - 

tra gosto~ A SEBBA, apesar de avisada não colocou nenhuma viatura 

a disposição da Comissão. Finalmente, chegamos a Esplanada con~e- 

cida como Gorotire, distante do PIN cerca de 47 Km. 
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Inicialmente constatamos que não havia nenhum fiscal da FU 

NAI. O Sr. DURVAL UCHÔA, contratado pela Comunidade, e designado 

por V.Sa. para fiscalizar a saida de madeira por aquela Esplanada, 
1 

restringia-se a visita-la esporadicamente e ali copiar os dados 

fornecidos pela SEDBA S/A, extraidos de· seus Romaneios, os quais' 

repassava para a Superintend~ncia atrav~s do serviço de radio-fo 

nia. Notamos tamb~m que aquele local náo era o ideal para fixar 

Posto de Vigilincia da FUNAI, 
; 

ja que poderia sair madeira, a partir 

do Km 27, onde todas as vicinais se encontram. 

Procedemos, atrav~s de amostragens, a uma confer~ncia nos' 

romaneios de toras que nos foram exibidos e,em seguida,voltamos p~ 

ra a Esplanada do Km 27 para cubarmos algumas toras, fim checar 

com os dados fornecidos na Esplanada do Km 47 atrav~s dos citados' 

romaneios. 

Nos reportando,especificamente,ao processo de cubagern usado 

pela SEBBA S/A, solicitamos ao medidor oficial da Firma, que demons 

trasse o procedimento usual de medições a esta Comissão, ao Chefe' 

do Setor de Operações da Administração Regional de Redenção e ao 

Sr. DURVAL UCHüA, que nos acompanhavam. Assim sendo, o medidor ini 

ciou sua demonstração, abarcando o rodo da tora escolhida com a fi 

ta m~trica, tendenciosamente pela parte mais fina da referida tora, 

coletando assim a medida do rodo e,automiticamente,procedendo um ' 

desconto de 10 cm. A seguir, tomou o comprimento da aludida peça,' 

efetuando mais um desconto de 10 cm. Feito isto, transferiu os da 

dos coletados para urna tabela auxiliar que adota valores relativos, 

de cunho estritamente comercial e,a partir dai,obtérn da mesma o r! 

sultado final da cubagem. Este tipo de cubagem absolutamente não 

foi aceito pela Comissão, que o repudia, por ser lesivo aos inte - 

resses da ~omunidade IndÍgena. 

34. Como medidas visando exercer uma efetiva fiscalização, na 

salda de madeira, sugerimos a construção de um Posto de Vigilinc 

nesta Esplanada (Km 27), j~ que para ali, convergem todas as vi 
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nais, com o que concordaram tanto as _Lideranças Indigenas, quanto a 

SEBBA S/A e,para ali,j~ no dia seguinte, enviamos o T~cnico Indige- 

nista AEROLDINO DO AMARAL COSTA, chegado de Bel~m, com a missão de 

fiscal e,recomendamos que, doravante·todo romaneio seja visado pelo' 

mesmo, ap~s reconferir as medidas ali constantes nas respectivas to 

ras, destacando uma via para a FUNAI. 

Terminado nosso t~abalho nessa Frente de Serviço, retornamos ao 

PIN onde pernoitamos. No dia seguinte, tomamos a aeronave e nos di- 

rigirnos a outra Frente de Serviços da SEBBA, conhecida como Esplan! 

da do Trairão. Ali constatamos que, tamb~m não era aquele, o ponto e~ 

trat~gico para o exercício da fiscalização e deslocamos~o servidor' 

JOSÉ WANDERLEY BARROS que ali se encontrava, para o local denomina 

do de Esplanada Mestra da Rio Dourado, pois para ali convergem to - 

dos os carregamentos de madeira. O sistema usado na cubagem e o mes 

mo usaJo na Esplanada Gorotire, e por isso mesmo nao aceito pores 

ta Corniss:o. Pedimos e fomos atendidos, a construçao de um P.V. a e 

xemplo do anterior, sem onus para a FUNAI e indios para abrigar o 

Fiscal da FUNAI, e guerreiros q u e a Lí., permanecerão, enquanto perdura 

rem os trabalhos Je extração de toras. Vale res~~ltar que visamos 

com isso, resguardar o territ~riô indigena de futuras invasoes, qu! 

do cessarem os trabalhos da Madeireira,haja vista que as estradas 

podem se transformarem em corredores de invasão. 

35. Concluidos os trabalhos de campo, deslocamo-nos para Rede~ 

çao acompanhados das Lideranças Indigenas, do Chefe do S.O. da ADR/ 

Redenção, do Chefe do PIN e Sr. DURVAL UCHÔA para participarmos de' 

uma reunião com a diretoria da SEBBA, quando seriam tratados assun 

tos de ordem administrativa (fornecimentos de mercadorias, adianta 

mentos em dinheiro, etc.) e de ordem t~cnica, face as irregularida 

des constat~das pela Comissão no campo. Para nossa surpr;sa, os el! 

mentes que comp~em o "staff" da SEBBA, apesar de avisados, 

pareceram. Sugeriram através do Gerente de Redenção, que a 
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fosse adiada para o dia 23/09/86 em Be~~m, nas depend;ncias da Su 

perintend~ncia, sugestão essa imediatamente rechaçada pelas Lideran 

ças Indigenas,que propuseram a realização do encontro na Aldeia Go 

rotire. O desejo dos lideres foi aceito e a reunião adi~da para 

aquela data no PIN Gorotire. 

36. REUNIÃO PIN GOROTIRE - 23/09/86 

PARTICIPANTES: Lideres Indigenas KANHONK,TOTOY,UTÉ e KU 

BEN-I KAIAPÓ. 

TAPIET KAIAPÓ - Chefe PIN Gorotire 

JOÃO OLAVO DE SOUSA FILHO - Adrn.Reg. de 

Redenção 

GILBERTO ANTONIO SEBBA - Presidente da ' 

SEBBA S/A 

JOSÉ EDUARDO AQUINO - Diretor Financeiro 

da SEBBA,.S/A 

LUIZ ANTONIO SILVEIRA SEBBA - Empreitei 

ro da SEBBA S/A 

MEMBROS DA COMISSÃO criada pela O.S. nº' 

014/ 4 .ª SUER. 

ASSUNTOS A SEREM TRATADOS: 

-1 
1 

1 
1 
' 

- Irregularidades constatadas no campo 

- Irregularidades constatadas na presta 
ção de Contas 

Informações sobre quantidade de madei 
ras extraídas no decorrer dos anos de' 
1984, 1985 e 1986, inclusive a retira 
da do Rio Juari. 

An~lise dos fornecimentos e comparati 
vos de cr;dito 

- Andamento obras objeto contrato cons - 
trução civil {Hospital, Escola, 15 Ca 
sas e término de 05 casas iniciadas an 

teriormente.) 
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37. A reuniao transcorreu em clima relativamente tenso, fa- 

ce a postura inflexivel adotada pelos diregentes da SEBBA, face 

as colocações desta Comissão. Primeiramente, não aceitaram em hi 

p~tese alguma, mudanças no sistema de medição de madeiras. Tenta 

mos por todos os modos introduzir o sistema de medição conhecido' 

e aprovado pelo IBDF, que adota a f~rmula do volume real ou verda 

deiro, sistema esse,matemiticamente,mais justo e imparcial, de 

vez, que trabalha s~bre dados reais, obtidos em pontos fixos da p~ 

ça, e como tal, favorável a vendedores e compradores, contudo,não 

aceito pela compradora apesar de exaustivamente explicado,e segu~ 

damente comprovada sua eficácia e imparcialidade. Nesta altura, fa 

ce QS calorosos debates, ficou acordado, que,o assunto seria subM 

metido a consideração da autoridade superior, em reunião a reali 

zar-se oportunamente na 4ª SUER. Ressaltamos que,tal sugestão da' 

diretoria da SEBBA e,diante da inflexibilidade dos mesmos, não 

restou outra alternativa a esta Comissão, senão acat~-la, vez que, 

de outro modo não che~ariamos a um denominador comum, eis que ir 

revogivel tamb~m o; o conceito firmado pela Cornissã~ quonto ai! 

propriedade do sistema de medição ~sado pela SEBBA.,por ser atenta 

t~rio aos interesses das Comunidades Indigenas. 

38. Desta forma a reunião pode seguir seu curso normal e,as 

sim sendo,foram solicitadas explicação i SEBDA s~bre falhas cons- 

tatadas,na documentação oferecida a titulo de quitação pela FUNAI, 

quanto a fornecimentos diversos, diligencias essas que posterior- 

mente seriam cumpridas pela SEBBA, que se comprometeu a apresentar 

as devidas justificativas na reunião de Bel~m, o que de fato ocor 

reu, satisfazendo tals justificativas a esta Comissão, porem pro 

pugnamos por uma an~lise mais acurada,na referida documentação)' 

por parte da DPI e do Setor de An~lise de Prestação de Contas, fa 

ce nosso desconhecimento de t~cnicas de contabilidad~ e auditoria. 

As construções no PIN Gorotire, estão de acordo com as especifi 

ç~es t~cnicas, bem assim com o cronograma de execuçio. 
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- te serao 
, 

entregues ate 15/10/1986. 

39. Apuramos, louvados lamentavelmente em dados exclusivamen- 

te fornecidos pela SEBBA, j~ que a FUNAI não dispõe dos mesmos, 

que em 1984 foram abatidas 3.924 árvores, das quais f~ram extrai 

das l.853 e quitadas atrav;s de adiantamentos e/ou fornecimentos ' 

2.311 árvores. Em 1985 abateram 2.645, extraíram 2.372 e pagaram ' 

por via de fornecimentos diversos 5.818 árvores. Em 1986, ap~s in 

cipiente fiscalização da FUNAI abateram 3.287, extrairam 3.209 e 1 

pagaram somente (!) 1.395 árvores, totalizando pois: 

Árvores abatidas: 9.856 

7.434 

10.504 

Árvores extraidas: 
, 
Arvores pagas: 

Para melhor entendimento de V.Sa., no que se refere aos as 

suntos ªtratados na aludida reunião, anexamos a ata da mesma, que ' 

vai assinada por todos os participantes, a excessão da diretoria ' 

da SEBBA, a qual negou-se a assin~-la, fato consignado pela Comis 

são no verso da referida a~a, através de observação devidamente 

testemunhada pelo Funcionário da SEBBA, ANTONIO CRISTO MARTINS PE' 

MOURA e pela antrop~loga WTLMA MARQUES LEI!ÃO; Ali consignamos que 

a SEBBA se reservava o direito de assin~-la em Belém, quando dar~ 

uniao com o Sr. Superintendente da 4ª SUER. O que de fato aconte - 

ceu (doe. nº 17 - em anexo). 

40. Sintese da Reunião ocorrida em Bel~m com a participação ' 

da Superintend~ncia Regional da FUNAI e Diretoria da SEBBA S/A, em 

03/10/1986: 

40.1 - PARTICIPANTES: Sr. SALOMÃO SANTOS - Superintendente Executivo' 

Regional da 4ª SUER 

Sr. GILBERTO ANTONIO SEBBA - Presidente da SEBBA 

S/A 

Sr. JOSÉ EDUARDO DE AQUINO - Diretor Financeiro 

da SEBBA S/A 

Sr. PAULINHO PAIAKAN - Assessor I 4ª SUER - 
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der Comunidade lndigena AUKRE. 

Sr. JOEL RAIOL PINHEIRO - Chefe do DPI/4ªSUER 

Sr. PAULO BEMERGUY - Assessor Imprensa 4ªSUER 

COMISSÃO ESPECIAL, criada pela O~S. nº 014/ 

4ª SUER. 

40.2 - Ap~s a abertura pelo Sr. Superintendente, a palavra foi passa 

da à Comissao, que designou o membro CARLOS AMAURY DA MOTA AZE 
, 

VEDO, Assessor Juridico,para fazer um retrospecto dos proble - 

mas levantados no campo e, nas duas reuniões anteriores. Isto 

posto, a SEBBA S/A, passou a apresentar as justificativas re 

ferentes as Notas impugnadas pela Comissão, sob a forma de di 

ligência a cumprir, conforme consta do doe. n2 18, (em anexo). 

40.3 - As justificativas foram acatadas, não eximindo porem a Firma,' 

de responsabilidades futuras, ap~s análise pelo Setor compete~ 

te. 

40.4 - Com relação a divergência entre a Comissão e a SEBBA S/A, qua~ 

to a cubagem adotada por esta, achou por bem o Sr. Superinten 

dente decidir a respeito (voto de minerva), já que ambos manti 

nham suas posições anteriores e de forma irrevogável. Ponderou 

que como não continha cláusula a respeito de sistema de cuba - 

gem no instrumento particular de Contrato, o que doravante co~s 
, 

tara, p r o p o s i Diretoria da SEBBA S/A, que o sistema continu- 

asse sendo o "Er a n c o n :! , porem sem desconto algum, ou seja, a 1 

supressão dos descontos de 10 cm. no rodo e comprimento, com o 

que concordou a Empresa, cessando desta forma a pol~mica.A Co 

missao, entretanto, fez questão de ressaltar que seu entendi - 

mento continuava sendo o mesmo: Considera esse sistema lesivo' 

is Comunidades Indigenas. 

40.5 - Decidiu-~e tamb;m que das 2.566 árvores que deveriam ser extra 

idas para completar o total de madeira alienadas através do 

Contrato nº 022/83, seriam transformadas em metros c~bicos, 
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considerando-se a m~dia de (8) oito metros cúbicos por arvore, o 

que resultaria em 20.528 m3 dos quais a SEBBA S/A abriu mio da 

- 8 3 3 fraçao . (0~2 m ), restando portanto 20.500 rn para quitaçao do 

Contrato supra-citado. 

40.6 - Quanto a extraçio de madeira na Aldeia AUKRE, esta somente se 

iniciara na pr~xirna safra e como tal, a Comiss;o propos, para 

que nao se cometesse os erros do Gorotire, que toda a madeira 

saisse apenas por um ponto, onde seria construido um posto de vi 

gilância e ali, controlando desde a tora n2 01, ficando um servi 

dor da FUNAI, o qual poder~ ser pago inclusive~ conta do Proje 

to. A proposiçio foi aceita por todos e a SEBBA comprometeu-se a 

construi-lo e escoar o produto somente por esse ponto que sera ' 

determinado pela FUNAI ap~s proceder um invent~rio, pr~-explora 

t~rio,·com o objetivo de delimitar a ~reade explor~çio e disci 

plinar as operações florestais. 

40.7 - Ficou decidido ainda, que toda arvore, com corte iniciado, S! 

ra obrigatóriamente extraida pela SEBBA e computada nos respect! 

vos romanejos. 

40.8 - Ainda com relação a AUKRE, a SEBBA S/A, adiantou a irnportin 

eia de Cz$ 460.000,00 (QAUTROCENTOS E SESSENTA MIL CRUZADOS}, no 

ato da assinatura do Termo Aditivo, conforme estabelece o Ítem 3.2 

da cl~usula terceira. 

40.9 - Acertado também ficou que proceder~ os seguintes adiantamen - 

tos, a fim de que a Comunidade AUKRE possa saldar compromissos ' 

em Redenção, resultantes de despesas com atendimento m~dico/hos 

pitalar, aquisiçio de medicamentos, material de caça e pesca, 

ferramentas agricolas e fretamento de aeronaves, bem como prover 

suas necessidades durante o período chuvoso: 

a) Em 10/10/1986 - Cz$ 260.000,00 

b) Em 10/11/1986 - Cz$ 190.000,00 

e) A partir de 10/01/1987 i 
10/06/1987 - Cz$ 70.000,00 
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d) O restante do Contrato pago a medida que for ' 

retirando a madeira, conforme estabelecido no 

Termo Aditivo. 

SERRARIA SUL DO PARÁ 

CONTRATOS S/N de Ol/07/85, (doe. nº 19 - em anexo), fir 

mado entré FUNAI e SERRARIA SUL DO PARÁ 

OBJETO: Alienaçio de 20.000 m3 de madeira, tipo Mogno e 

a construção de uma estrada ligando o PIN AUKRE a divi 

sa da Fazenda FORTALEZA. 

PREÇO: 03 OTN p/m3 

Dando sequ;ncia a nosso trabalho, partimos dia 16.09.86 

para o PIN Kubenkrankrein, onde reunimos com as Lideranças IndJ 

genas, explicamos a finalidade do trabalho e obtivemos informa 

ções s~bre os trabalhos da estrada. Acompanhados pelos Lideres' 

NGOPRE e PANTUK tomamos uma aeronave e seguimos para o p~tio de 

estocagem da serraria, onde nos esperava o Lider PANGRÁ e o Fis 

cal da FUNAI e o Chife do PIN. Ali fornos recebidos pelo Gerente 

da Serraria, j~ que o Sr. ADÃO MODESTO, propriet~rio da mesma, 

havia se deslocado para Bel~m, fim prestar assistência a sua es 

posa, acometida de mal s~bito. 

Atrav~s de m~todo de amostragem, pegamos os Rornaneios ' 

de toras nº 335 e 336 (Doe. nº 20 - c~pias anexa~) e identifica 

da as toras, pedimos ao medidor oficial da Firma que procedesse 

nova cubagem, 

O sistema e idêntico ao usado na SEBBA, ou seja, o "Fran 

con", agravado com descontos de 10 cm. tanto no rodo, quanto ' 

43.1 -ROMANEIO DE TORAS NQ 336 de 15/09/86: 

no comprimento. O resultado foi o seguinte: 
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1 ------T---------+------------~-----~---------------------- 1 1 1 f 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 TORA I COMPRI-j CIRCUNFE-' M3 f 

[ 1 MENTO 11 RENCIA l 1 
1 1 1 1 1 ------T---------+------------~-----~---------------------- 
1 4 • 6 8 7 1 8 , 3 O 1 3 , 2 5 J 5 , 4 4 5 l S e g u n d o o R o ma ·n e i o , d e 
J J I f • 
f 1 1 1 1 lavra do Medidor Fir- 
1 j 1 [ f ma-Sistema "Er-a n c o nv , 
1 1 ,. 1 1 
1 1 1 1 1 

1 f 1 
1 ------~---------r------------~-----;---------------------- 1 1 f f f 
J 4.687 1 8,40 1 3,31 15,692 1 Nova medição pelo me- 
l 1 1 1 1 d ido r d a I?-i" rim 111 na p r e 
1 1 , 1 , d e . - , 
1 1 1 1 1 sença a o m a s s a o - 
1 1 J J l Sistema "Er an c o n v • 
l I f f f 

1 l ·---t------------~-----~---------------------- 
4.687 ! 8,40 1 1,05 15,752) Medida adotando o vo- 

J 1 (d.~ f 1 1 1 1ame- 1 1 
1 1 1 1 
1 1 tro). 1 1 
1 1 1 1 
, 1 1 r 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 l 1 1 
1 1 J 1 
1 1 1 1 -------L---------L------------4-----4----------------------- 

OBSERVAÇÃO 

lume Real, e/transpor 
te p/o Sistema "Fian: 
con. 
F~rmula: - V = 1( .D2• 

L.0,7854 ~ 

43.2 - ROMANEIO DE TORAS N2 335 de 15/09/86: 

------------------------------~----------------------------- 1 1 1 1 1 · 
J 1 . 1 1 1 
!TORA [ COMPRI- [ CIRCUNFE- l M3 1 OBSERVAÇÃO 
1 1 MENTO I R11:NCIA 1 1 1--·-----+---------- •... -------------1:-----+----------------------- 
I 1 1 f 1 
[4,367 j 5,90 j 1,90 11,303 1 Segundo o Romaneio, de 
1 1 1 1 1 lavra do Medidor Ofici 
1 1 1 1 1 - 
1 1 1 J I a 1 d a F ir.:JU.ru. , usando Si s 
1 1 1 1 1 - 
1 1 1 1 1 tema "Fr a nc o n?' . 1-------r---------r------------~-----T------------------------ 
1 1 1 1 1 - • 14.367 1 6,00 1 1,90 11,3251 Nova mediçao f e í t a p/' 
1 1 1 1 1 , • d i d f' í • 1' 1 1 1 1 1 propr10 me 1 oro 1c1a 1 
1 1 1 1 1 • , 1 
1 1 1 1 1 da Firma, po r e m em pre- 1 
1 1 1 1 1 • - 1 1 1 1 1 1 sença da Comissao,usan- 
1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 do o sistema " Er-a n c o n s " 1-------r---------r------------T-----T------------------------ 
14.367 1 6,00 Od63 1,4681 Medição efetuada pela' 
1 1 l a a me 1 - 
1 1 tro ,- 1 Comis sao, na presença ' 
J 1 1 do Gerente da Serraria' 
1 1 1 ' ' t 1 1 Sul do Para - Formula: 
1 J 1 'TI' 2 8 1 1 1 V = ..1L • D • L. O, 7 54 
1 1 1 J, 
1 1 1 '-------L--------...L-------~--1---~-+~-----------------~-~ 
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44. Como se observa, ambos os resultados, quer aquele proced~ 

do em nossa presença, adotando o sistema "Francon", quer aquele ' 

procedido pela Comissão, demonstram que os cr~ditos l~nçados para 

a Comunidade Indigena, são inferiores ~s reais quantidades em ma 

deira, mesma demonstração sobeja de que os.Índios, estão sendo le 

sados, fato que em 11alto e bom som", dissemos ao Gerente da Serra 

ria, ao Gerente de Exploração de Mato, Chefe do PIN e Lideranças1 

Indígenas, as quais, na oportunidade, solicitaram i Comissão que' 

instruisse o fiscal da FUNAI na ~rea e ao Chefe do Posto, s~bre o 

sistema demonstrado, o qual, permite que a Comunidade Indigena se 

ja efetivamente creditado o volume real de madeira retirada de 

seu territ~rio indigena. 

45. · O movimento de madeira extraida, apresentou o seguinte 

quadro: 

45.1 - 

45.2 - 

Madeira extraída em 1985 .........•...... 

Madeira extraida em 1986, até 30.08.86,1 

segundo dados fornecidos pela Serraria e 
ratificados pelo Chefe do Posto Kubenkran 

5.823,103 m3 

TOTAL DE MADEIRA EXTRAIDA ..•.• 

3.326,866 m3 ----------- 
9.149,969 m3 

kre in ......•....•...••...•..•..•• • • • • • • • 

46. Quanto ao movimento financeiro, a Serraria Sul do Pa~i, 

forneceu i Comunidade Indigena, os seguintes valores, conforme 

Prestações de Contas apresentadas a FUNAI, documentos devidamente' 

certificadrn pelo Chefe do PIN, porém, car~nte de análise pelo Se - 

tor competente: 

46.1 - Até 20/07/86 (P.C.na FUNAI) -- Cz$ 725.734,53 

46.2 - Até 06/12/85 (P.C.na FUNAI) - Cz$ 981.120,69 

46.3 - Periodo de 21/06 a 16/09/86 - Cz$ 1.681.473,75 

47. O valor constante do item 46.3, depende da remessa dares - 

pectiva Piestaçio de Contas, que a Firma comprometeu-se a remete 

la até o final do mês de setembro, por~m, at; o momento não 

vou tal remessa, apesar de reiteradas solicitações. 
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4 8. Nossas criticas, quiçá contundentes, mas merecidas, face 

as irregularidades constatadas no sistema de cubagem e sistema de1 

fornecimento de mercadorias, eis que fornecem aos Índios além da - 

quilo que precisam, num processo de criminoso aliciamento, e ainda, 

o fato de quP esti sendo retirada madeira da ~rea indlgena (decre 

to nº 91.244/85 ) através da Cia. Agropastorial do Râ o Do u r a d o e 

vendida a Serraria Sul do Par~, conforme fichasc~nfiscada pela Co 

missão e anexada ao Presente, sem anu;ncia da FUNAI ou dos Índios, 

e por isso mesmo, passivel de apreensão pela FUNAI « Policia Fede 

ral, suscitou a "ira" dos dirigentes da Empresa, e compradora de 

ADÃO MODESTO (Cia. Vale do Rio Cristalino), que segundo o Sr. JOÃO 

OLAVO DE SOUSA FILHO, Administrador Regional de Redenção, teriam ' 

mandado um II recado." à Comissão: 11Que não apareçam tão cedo por lá 

49. 

se nãô ( ... ). Esta informação lhe foi passado pelo Servidor da FU 

NAI, em missão de fiscalização JOSÉ WANDERLEY BARROS. 

Finalizando, inexplic~velmente as maquinas que seriam usa 

das na construçio da estrada, objeto do Contrato supra-mencionado, 

haviam chegado à aldeia, a cerca de uma semana antes de nossa visi 

ta, entr~tanto, sem justificativa palpável retornaram no dia se - 

50. 

guinte, sem concluiremo trabalho, o que dificilmente ocorrera es 

te ano, face a estação chuvosa que se aproxima. 

A FUNAI, em 30/11/1983, firmou com a Empresa BANNACH LTDA. 

(doe. nº 21 - em anexo), o Contrato .de Alienação de Madeira nº 001 

83, para extração de 300 (trezentas) árvores da esp~cie mogno, da 

Área Indlgena Kaiap~, tendo em vista o resultado aJcançado no Pro 

cesso Licitat~rio (Tomada de Preço) de 16/11/1983 e, segundo o Se- 

tor Juridico da ex-2ª DR, a Firma pagou e retirou 150 (cento e cin 

quenta) ~rvores. O restante, talvez por deficiência técnica nao 

reuniu co~diçÕes de extrair. Tal recolhimento aos cofres da FUNAI' 

ocorreu atrav~s da G.F. (venda), s~rie B - processo venda nº 0604, 

no valor de Cr$ 8.345,71 (Oito '.M'il ·, T_rezentos .e Quarenta -e ~ 

co Cruzeiros e Sotenta e Hum Centavos). 
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Isto posto, sugerimos seja oficiado a Empresa denunciando 

o Contrato por inadimplência e/ou considerando-o rescindido de 

pleno direito. 

51. Em 04.09.82 a FUNAI firmou com a MADEIREIRA SALVATTI S/A, 

(doe. nº 22 - em &nexo), um Contrato para alienaçio de 8.000 rn3de 

madeira da esp~cie Mogno aproximadamente, representada por cerca' 

de 2.000 (duas mil) irvores desvitalizadas, ao preço de CR$ 

25.050,00 (VINTE E CINCO MIL ·-E. CINQUENTA.".'CRUZEIROS. ·;) o m3 ' 

para a madeira de primeira qualidade e CR$ 6.500,00 (SEIS MIL E 

QUINHENTOS CRUZEIROS) para a de segunda qualidade, tudo de acordo 

com a carta proposta da compradora i FUNAI, datada de 15.~0.82, 

consoante tomada de preços n2 003/ASG/82 de 29.09.82. Segundo da 

dos êonstantes no referido processo licitat~rio (Portaria 504/P 1 

de 06.09.82), a Madeireira extraiu at~ 03.09.83 o volume de 

5.297,814 m3, faltando portanto extrair 2.702,186 3 
m ' o que nao o 

fez, segundo a mesma, porque quando chegou à ~rea, a madeira des 

vitalizada teria sido retirada indevidamente peln SEBBA S/A. Ao 

lhe procurarem, para resolver o problema, V.Sa. lhe propos baixa 

rem o saldo para 1.200 m3 afim de que o contrato f~sse quitado. 

Ap~s muito relutarem~ concorda~am, entretanto não materializaram 

ao campo a proposta, pois nada retiraram. Em novo encontro V.Sa. 

propos a reduçio do saldo para 900 m3, haja visia, o alto preço' 

da madeirai ~poca, como tamb~m por abranjer, desta vez, madeira 

a ser abatida e nao desvitalizada como previa o ~ontrato. Aceita 

ram e desta vez partiram para o campo afim de extrai-la, entre - 

tanto, foram impedidos pela Comunidade Indigena de procederem 

tal retirada. Diante do fato e por haverem quitado o referido 

Setor de 'Contabilidade em 27.09.83 no valor de Cr$ 3.571.306,101 

(TRÊS MILHÕES,QUINHENTOS E SETENTA E HUM MIL E TREZENTOS E SEI 

CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS) e autorizaçio firmada em .18.07.85 

1 
1. 
1 
1 
1 

/ 

contrato, conforme se infere da leitura do recibo firmado pelo ' 
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Sr. De.legado da 2ª DR e ainda, por havermos sido informados pela 

Ass~ssoria Jurídica da 4ª SUER de que ingressarão em juizo, atra 

v;s de ação prÓpria, para reaverem a madeira, sugerimos que es 

ta (900 m3) lh~ seja entregue ou indenizada ao preço vigente a e 

poca. 

52. Esta Comissão por mais de 30 (trinta) dias, esteve as 

voltas com a maioria dos problemas que envolvem as atividades de 

extrativismo vegetal na irea desta Superintend;ncia, quer no ca~ 

ro, quer no pátio das serrarias que celebraram Contratos de Alie 

nação de Madeira com a FUNAI, razões pelas quais nos permitimos' 

''data venia", tecer alguns comentirios a respeito desta ativida 

de e sugerir algumas medidas que, se adotadas, certamente melho 

rara o ''modus operandi" dos Projetos e proporcionará melhores r~ 

sultados ~s Comunidades IndÍgenas, tanto no campo econ~mico/Soc! 

al, quanto no campo da biologia ambiental, sériamente ameaçados' 

nessas areas: 

53. Do_po~to_de_vista_Técnico_e_Ambiental: 

53.1 - i luz das ~i~ncias florestais, o q11adro clÍnico da situ 

ação, ora em exposição,~ critico, delicado e at~ certo ponto ir 

reversivel. 

Com refer~ncia aos aspectos legais e t~cnicos da explo 

raçao florestal/esta Comissão manifesta os seguintes pontos: 

A Lei nP 4.771, de 15.08.65, que instituiu o CÓDIGO FLORESTAL 

BRASILEIRO. recentemente alterada pela Lei nº 7.511, de 07.07.86, 

dispõe em s c u s artigos 1º, 22, 3º e 19, "in verbis": 

"Art.12 - As florestas existentes no Ter- 

rit~rio Nacional e as demais formas deve 

getação, reconhecidas de utilidade as ter 

rasque revestem, são bens de interesse ' 

comum a todos os habitantes do Pais, exe~ 

cendo-se os direitos.de propriedade com~' 
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as limitações que a legislação em geral 

e especialmente esta lei estabelecem. 

Parágrafo Único - As ações ou omissões' 

contrárias is disposições de~te C~digo, 

na utilizaçio e exploração das flores - 

tas são consideradas uso nocivo da pro ' - 
priedade". 

"Art.22 - Consideram-se de Preservação• 

Permanente, pelos~ efeito desta Lei, as 

florestas e demais formas de vegetação• 

natural situadas: 

a - ao longo dos rios ou de outro qual 

quer curso de ~gua, em faixa marginal,' 

cuja largura minima sera: 

1) de 30 (trinta) metros para os rios 

·de menos de 10 (dez) metros de largura. 

2) de 50 (cinquenta) metros para os rios 

que tenham de 10 (dez) a 50 (cin~uenta) 

metros de largura. 

3) de 100 (cem) metros para os cursos 

de água que meçam entre 50 (cinquenta ) 

e 100 (cem) metros de l~rgura. 

4) de 150 (cento e cinquenta) metros p~ 

ra os cursos de água que possuam entre' 

100 (cem) e 200 (duzentos) metros de 

largura. 

5) igual a distancia entre as margens ' 

para os cursos de ~gua com largura sup! 

rior a 200 (duzentos) metros". 

"Art.J2 - Consideram-se, ainda, de Pre 

servação Permanente, quando assim decÁa 
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radas por ato do Poder P~blico, as flo 

restas e demais formas de vegetação na 

tural destinadas: 

g) a manter o ambiente necessario a vi 

da das populações silvicolas. 

Par~grafo 2º - As florestas que integram 

o Patrimônio Indigena ficam sujeitas ao 

regime de Preservação Permanente, pelo' 

s~ efeito desta Lei" 

Por outro lado, a Lei nº 6.001 de 

19.12.73, que cria e regulamenta o Esta 

tuto do Índio, prescreve em seu artigo' 

46,o seguinte: 

"Art. 46 - O corte de madeira nas fl0 - 

rest~s indigenas, consideradas em regi- 

·me de Preservação Permanente, de ac~rdo 

com a letra "g" e Par~grafo 2º do Art.Jº 

do CÓdigo Florestal, est~ condicionada, 

à existência de Programas ou Projetos 

para o ·aproveitamento das terras respe~ 

tivas, na exploração agropecu~ria, na ' 

ind~stria ou no reflorestamento." 

Por sua vez, o art. 19, conforme a nova 

Lei, passa a vigorar com a seguinte re- 

dação: 

"Art. 19- Visando a rendimentos permane~ 

tese à preservação de esp~cies nativas, 

os proprietirios de florestas explora - 

rão a madeira s~mente atrav;s de manejo 

sustentado, efetuando a reposição flo - 

restal, sucessivamente, com esp~cies t 

picas da região. 
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Par;grafo lº - É permitida ao proprieti - , , 
rio a reposiçao com especies exoticas 

nas florestas ja implantadas com estas' 
, 

especies. 

Parigrafo 22 - Na reposiçao com espcci 

es regionais, o propriet~rio fica obri- 
, 

gado a comprovar o plantio de arvores,' 

assim como os tratos culturais necessi- 

rios a sua sobreviv~ncia e desenvolvi 

mento." 

54. Face ao exposto acima e com bases nas observações feitas 

"in loco", esta Comissão Especial conclui que, de um modo geral,' 

todas as Empresas Madeireiras, em suas atividades de exploração,' 

fogem inteiramente dos padrões de normas t~cnicas preconizados p~ 

la legislação vigente; portanto não existe crit~rio t~cnico para' 

ser avaliado. O que vimo~, na verdade, foi uma exploração agress! 

va e violenta ao meio ambiente, esboçando um quadro comovente e 

desolador de consequências funestas para as Comunidades Indigenas. 

Dentre as inumeras irregularidades t~cnicas detectadas pela Comis 

são, destacamos: 

54.1 - Aus;ncia de invent~rio pr~-explorat~rio, 
, 

recurso tecnico que , 

norteia as operaçoes florestais de uma explota~ão florestal 

planejada e, pr~viamente, forneçe inforrna~;es t~cnicas e econ;mi 

cas da floresta, tais corno, observância dos aspectos legais, pro 

dução, rentabilidade e recomposição da floresta. 

54.2 - Abertura de clareiras enormes de modo indiscriminado e desorde 

nado, formando um emaranhado de ramais de acesso, floresta a den 

tro, que s~mente ,,;les11 entendem. Mere~e um destaque a parte, tam 

b~m, a ab~rtura das estradas principais, margeando bem proximo o 

Rio Fresco, já tão massacrado pelas atividades garimpeiras. 

54.3 - Ato criminoso contra ~rvores de Mogno que, antes de serem 
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rubadas para o aproveitamento, sao injur:i,.adas, através de motoserra, 

a partir da casca até o cerne do vegetal, meio repugnante que o ex - 

plorador usa para verificar se a ~rvore apresenta oco. Caso a planta 

apresente ocosidade, ela fica aband~nada na mata, semi-anelada, por' 

via de consequ;ncia, fadada a morte. Enquanto que, mesmo com o seu 

oco, essa planta poderia cumprir o seu papel ecolÓgico, como por exem 

plo servir de matriz ou porta-semente. 

54.4 - Ato criminoso contra o Rio Fresco, que, além de sofrer o desma 

tamento na sua faixa marginal, teve o seu leito, est~pidamente a 

terrado de uma margem~ outra, obstruindo totalmente esse curso' 

d'agua, tão debilitado, mormente· nesta ~poca do ano. Este crime, 

contra a natureza e, particularmente, contra o Patrim~nio Indig~ 

na, ao nosso ver, e irrepar~vel e foi cometido pela SEBBA. 

54.5 - A completa falta de disciplina e segurança de pessoal, inclu 

sive de indios (menores e mulheres), nas ~reas de serviços das 

Madeireiras. Apenas a guisa de ilustraçio, citaremos um flagran 

te que nos deixou bastante preocupados: Índios sendo transporta 

dos, em cima de caminh~es madeireiros, junto com as toras. Mull1! 

res e crianças, circulando naturalmente, den~~o dessas ~reas de' 

serviços misturando-se com os op~r~rios e operadores madeireiros, 

caracterizando uma aut;utica promisciidade, pe~samos n~s, de re 

flexos antag~nicos e permissivos ao universo s~cio-cultural das' 

Comunidades Indigenas. 

54.6 - Atrav~s de entrevistas, questionando-se junto aos indios, as 

causas e efeitos daquela atividade explorat~ria, principalmente, 

aqueles menos favorecidos pelo ''neg~cio", foram uninimes em afir 

mar que particularmente ~les não concordavam com todo aquele pr~ 

cesso de destruição ali reinante, mas nada podiam fazer, visto 1 

que, a decisão partia do chefe supremo, ou seja, dos Lideres ln 

digenas e eles tinham mais; que acatar. Esse tipo de comporta - 

mento tribal, ressaltou aos olhos da Comissão que entende se 
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tarde um fen~meno de ordem social e politica que, muito embora seja 

de repercussão interna (entre os Índios) por;m deve merecer, desde' 

ja, dilig~ncias e estudos por parte da FUNAI, no sentido de que, se- 

jam evitados conflitos internos de consequ;ncias imprevi~iveis. Os 

indios reclamaram, tamb~m, que, depois que as Madeireiras se estabe 

leceram dentro das reservas indigenas, os seus h~bitos alimentares 

mudaram radicalmente, porque a caça tornou-se escassa e o "Kuben" 

(branco) oferecia como substitutivo a carne enlatada. Notamos ainda' 

que não~ exagero da Comissão, externar sua preocupação de um confli 

to inter-tribal iminente. 

54.7 - Outros pontos a serem questionados como irregularidade sao o 

abatimento de ~rvores inferior ao diâmetro minimo estabelecido em 

Contr~to, de 2 m de rodo que corresponde a 0,64 me a presença de 
' 

outras Firmas exploradoras (extra-contrato) na condição de empre! 

teiras contratadas pelas Firmas reconhecidas formalmente pela FU- 

. 
\ ' 

NA!. 

54.8 - Não ficou bem claro a esta Comissão,a exist~ncia de grandes v~ 

las abertas e bem pr~ximo, a presença de tanques de combustivel, 1 

dentro da Reserva Indlgena. Como tamb~m, achamos estranho a cons 

truçao de "pistas de pouso'' sem o conhecimento pr~vio da FUNAI, 

no que pese a utilidade ou aplicabilidade dessas pistas. 

55. Com refer;ncia i questio cubagem de madeira extraida das Reser 

vas Indlgenas, esta Comissio reforça o parecer t~cnico, ja repor 

tado anteriormente, nos casos especificos e agora de modo conclu- 

sivo, acrescenta: 

Via de regra, todas as Madeireiras demonstraram falhas berrantes' 

na coleta e no processamento dos dados, com reflexos depreciati ~ 

vos no produto. Portanto, avolumando ainda mais a carga de preju{ 

sos da população silvicola. 

Aqui,far-se-i, um breve e suscinto hist~rico dessa questao, de mo 

do que fique bem claro o ponto de vista desta Comissão. A bem 
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verdade, até o momento em que éste Grupo de Trabalho, fÔra cons 

tituido e, efetivamente, entrou em CJnpo para cumprir o seu papel, 

at~ então, os Madeireiros, eram quem ditavam as regras do jogo , 

foram ~les quem estabeleceram os "crit~rios de mediç~es", tal 

vez, prevalecendo-se da falta de viv~ncia da FUNAI nesse metier, 

ou entao, da falta de preparação dos Índios,· nas relaç~es com a 

sociedade chamada de 11civilizada". -Re a Lm e n t e s é um relacionamento 

desigual, desvantajoso, cruel e injusto para os indios, com toda 

a.sua pureza e naturalidade ter que defrontar-se com esse modelo 

de sociedade avarenta e consumista que super-valoriza o capital, 

56. 

em detrimento do social e do meio-ambiente, aliciando-os crimino 

sarnente ao consumismo exagerado e excorchante~ 

Considerando-se o atual est~gio de acelerado, processo de 

extinção porque passa 0 Mogno (Swietenia macrop4flla ), é inadi 

rnissivel que a FUNAI, como Órgão do Poder Executivo, contribuct 

57. 

direta ou indiretamente .com esse processo, uma vez que, cornprom! 

tidos nos diversos contratos celebrados, j~ li se vão cerca de 

40.000 (quarenta mil) ~rvores de Mogno. 

No que concerne, aos aspectos legais, específicamente, es 

ta Comissão por força do dever .e responsabilidade ~rofissional 

bem como, por respeito ao C~digo de Flora e Fauna, ao Estatuto 

do Índio (art. 46) e ao Art. 12, item II da Lei nº 5,37l_de 1967, 

vigentes no Pais, não pode omitir-se de reconhecer que essa ati 

vidade de exploração madeireira, dentro de reservas indigenas, e 

considerada uso noçivo da propriedade e, em ~ltima anilise, ~ i- 

legal, uma vez que esses dispositivos de preservação e conserva 

çao do meio ambiente e do Patrim~nio Indigena, absolutamente não 

vem sendo respeitados. 
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~UGESTÕE~. /_CONCLUS~ES_ 

Diante da situação geral, objeto que originou a 

criaçao deste Grupo de Trabalho, ao considerarmos tod~s observações 

e interveni~ncias feitas por n~s, no campo, junto as Firmas Madei - 

reiras, qu~ originaram a elaboração deste documento final, desta 

feita, apresentamos nossas sugest~es: 

Antes por~m, faz-se pertinente ressaltar o atual 

momento critico, em que encontra-se o Mercado Nacional e Internacio 
' - 

nal de madeira. O consumo; progressivamente superior a produção. 

Apenas a titulo de ilustração, pesquisas florestais na Amaz~nia, in 

dicam que, seriam necess~rios cerca de 30 anos de paralisação no 

consumo, p~ra assim, estabelecer-se o ponto de equilíbrio entre a 

oferta e a procura de mat;ria-prima florestal. Da{ puryue a nossa 

preocupação com as r~servas florestais indigenas que, nessas altu - 

ras dos ~conte~imeqtos, estão hiper-visadas, porquanto, 
i 

desper 

tam a cobiça dos Madeireiros ·do mundo inteiro. 

1. Suspender, por tempo indeterminado, à confecção de novos Contra 

tos de exploração madeireira em Reservas Indigenas, para que se 

Jam efetuados estudos de avaliação técnica nas ~reas submetidas' 
' 

ao processo extrativista, sobretudo, no tocante i recomposição 

da floresta remanescente. E paralelamente, tamb~m, deve ser le - 

vantado e analisado os efeitos s~cio-econ~micos e culturais ger! 

dos, para as Comunidades Indigenas, a partir da implantação des 

ta atividade espoliativa e arrivista dentro do territ;rio indig~ 

na. 

2, Na hip~tese da sugestao, acima proposta, não vir a ser acatada,' 

pelo menos nos pr~ximos contratos de exploração madeireira, em 

florestas de dominio do Patrim;nio Indigena, deverão constar 

cliusulas que definam crit~rios t~cnicos, por parte da FUNAI, na 

utilização dos produtos e sub produtos florestais, de modo qu~· 
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2.1 - Sejam observados rigorosamente, os principios do Manejo Auto- 

sustentado visando a rendimentos permanentes e a Preservação• 

de esp;cjes nativas, conforme determina o Art. 2º da Lei 

7.511, de 07.07.86. 

2.2 - Seja preservado esse Patrim~nio Indigena, visto que, pelo mo 

d~lo extrativista, ora em pritica, verificou-se que tal ativ! 

dade explorat~ria faz-se de modo nocivo e criminoso, 'portanto, 

contririo ~ manutenção do ambiente necess~rio ~ vida das pop~ 

lações indigenas. 

2.3 - Antes de qualquer decjsão s~bre alienação ou comercialização• 

de produtos e sub-produtos florestais, dever~ ser efetuado in 

vent~rio florestal de tais recursos, para que se possa, entao, 

estimar o potencial quantitativo e qualitativo da matéria-pr! 

ma existente, bem como, traçar as diretrizes b~sicas para a 

execução de urna exploração racional. 

2.4 - Nos pr~ximos Contratos, deve ficar bem claro e definido a fun 

çao gerencia1etutelar da FUNAI, na condiçio de vendedora, e 

como tal, cabe a esta estabelecer, cumprir e fazer cumprir as 

normas contratuais, cabendo à compradora observar tais regul~ 

j 
1 

.j 
1 

1 · 

i me n tos. 

2.5 - Considerando a atual escassez e o aproveitamento integral da 

~~<leira, nós entendemos que a madeira em tora deve ser cubada 

pelo m~todo do Volume Real ou Verdadeiro. 

3. Face a gravidade e multiplicidade de problemas, na area de co 

nhecimentos da Engª Florestal, com relaçio ao aproveitamento' 

de produtos florestais em Reservas Indigenas, sugerimos, em' 

car~ter de urgência, que esta Fundação venha a firmar Convê - 

nio de Cooperação T~cnica com instituições governamentais pe~ 

tinentes ao setor florestal, como por exemplo o INSTITUTO BRA 

SILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL e a FACULDADE DE CIÊNCI 

AS AGRÁRIAS DO PARÁ/DEPARTAMENTO FLORESTAL. 
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4. Que seja criado, com ~urgencia, um Grupo de Trabalho Multi e 

Inter Profissjonal, para atuar junto as Comunidades Indigenas e 

aos Madcirejros, mediante um Plano Global e Integrado de Ação 

C o n j u n t a e m pro 1 d o Í n d i o , e o rn ; n f a s e a o s t Ó pi e o s C o n s ci e n t i z a· - 

çã~ e Educação Florestal. 

5. r.ontratação ~contados Projetos de venda de madeira, de pesso- 

as conhecedoras do a~s~ntq, para acompanharem e fiscalizarem a' 

exploração, derrubada e retirada ~e mad~iras; 

5.l-Toda e qualquer: aquisição de bens ou serviços, sejam, obriga - 

tÓriamente, visadas por servidor da FUNAI, credenciado para tan 

to; 

S.2-Todo e qualquer bem, ou serviço, sejam, apos adquiridos ou exe 

cutados, atestados pelo servidor requisitante; 
, 3 , 

S.J-Todo contrato, doravante, devera ser firmado em m (metro cubi- 

ce), como tamb~m deveri conter cl~usula especÍfica s~bre o sis 

tema de cubagem a ser usado, precedido do respectivo invent~rio 

florestal; 

5-4-Suspender, at~ ulterior deliberação da Administração da FUNAI,a 

venda de mogno em ~rea indÍgena, esp~cialmente na ;rea KayapÓ/1 

Kikretum,·respeitados os Contrato~ vigentes; 

5-5-Recomendar que toda aquisição dos indios sejam efetuadas com o 

acompanhamento da FUNAI, a fim de se evitar eipeculaçÕes, quase 

sempre lesivas ao Índio. Tais compras deverão obedecer o princi 

pio da licitação e/ou Pesquisa de Preços; 

5.6-Que o Chefe do Posto IndÍgena envolvido seja responsivel pela 

aplicação dos adiantamentos e acompanhe efetiv~mente as aquisi 

ções e prestação de serviços, juntamente com a respectiva Adrni- 

nistraçao Regional; 

5.7-Que o PIN e a ADR informem mensalmente o movimento de madeira 

extraida da area, encaminhando c~pia dos romaneios, os quais, 

obrigat~riarnente, deverão ser visados pelo Fiscal da FUNAI; 
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5.8 - Que qualquer irregularidade seja imediatamente comunicada a 4ª 

SUER para que, atrav~s da DPI e ADR respectiva, adote· as prov! 

d;ncias necess~rias, conjuntamente com a Assessoria JurÍdica; 

; 
1 
i 
i 
1 r 

5.9 - Que o trabalho realizado por esta Comissão, seja seguido de 

perto pela DPI, a qual,deverá acompanhar efetivamente os traba 

lhos de extrativismo vegetaL detectando falhas e/ou irregular! 

dades e corrigindo-as, defendendo assim os legitimes interes 

ses das Comunidades I~~enas; 

5.10- Que a Madeireira reincidente, face as irregularidades aponta - 

~ 
f 

r 

das neste Relat~rio, tenha imediatamente o Contrato rescindido 

e abandone a ~rea indigena; 

5.11- Que toda e qualquer alienação de madeira, seja precedida de 

competente licitação; 

5.12- -Oue o Chefe ~o PIN controle a entrada de pessoas estranhas a 

Comunidade lnd{gena, conforme disciplinam os Contratos celebr~ 

dos, evitando assim contacto direto de 11peÕes:" das Emp r c s a s 

com a Comunidade Indigena. 

Ê o relat~rio, que submetemos a elevada 

consideração de V.Sa. 

l- 

Atenciosamente, 

glµ-.~LAJ, 
Raim~ Gomes do Na.aciment:C' 

Assessor 1 - 411 SUER 

STA 

SUER. 
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