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ROLIM DE r!IOURA - RO, 07 de Outubro de 1992 

Ofício Nº 055 /92 

O PL.ANAFLORO, o zoneamento estadua1 , r'e se r-ve s extrativj_s 

tEJs e de rendimento sustentado do Vale do Guaporé, continuem sen 

do o ompr-ome tidE.J s pe La ação de grileiros, madeireiros ine scrupulo 

ao s e +ud o indica, com a partícípe.çíio do INCRA :, e.lguus fimcioné 

rios do IBAr.iA. e Oi.1iss2.o da SEDAlVI 

I - RIO CAUTÁ.RIO: a partir de demino í as dos seringueiros e de ope 

r8.ção à área, com 8. participaçs.o elo IB.AlVIA e Pelote.o Flore8tal de 

Costt':1 Tfü.n·ques, c on s tetamoc : 

I. A. Km 5 :=1 da Bn 429- s.pes_ar das inúmeras denv.ncj_as prévi8.B, elo De 

ereto ue I.ntercliçã.o da ÁrGa Extrativistc1. do Rio Cau"tc.rio o PU."1.aerei 

ro i\1arinaldo, em negociata com os grileiros Ad.ÊÍ.o Le í t o .(cientifica 

do em maio da ileg8.lidade de extração c1e madeira na· área) e 11 Geu 

chGo Cabeludo", estão roubando centenas de metros cúbicos de madei 

r'a ( unam e squerna de trafegai~ a n o í. te) dB. Á:re a Extra ti va s t o , 
Em operação no local em g_ue stão, no dia )0/09/9?, re ce oerno a 

informaçe.o de um colono, na presença do S8.rgento .Nogueira e Soldo. 

do Lima da Pr.1 Florestal, que o me.deireiro Marini:,.ldo foi flagrado 
' ' 

pelo f'uncd onár í.c JOsé Gomes Bar-bo sa Sobrinho ( Ce ar-á ) · do'.,POCOF/IBA 
1. - 

?.1A-Cost8. Mar-que e e que o madeireiro continuou a operar n1:1 ~ree. e 

f'e Lou ao colono posteriormente, que o flagrante não deu em ne.c1e / 

por ter subornado o Cea.rá por Cr$ 3.000.000,00 (três milho1es de / 
{' cruzeiros). 

Estes senhores, promoveram intensos d.anos .e obstruÇ80 nos 

c as t.anha í s dos seringueiros ( vsradouros e tropeiras ne ce s s ár-Loe 2 

coleto. anua L ele ce.s·bsnha), talvez inviabilizando 8 pr óx.ím- S8fr2 

de castanha, causando sérios problemas socia.is na Éi.ree .• 

I. J3. Km 58 ela BTI 429 - sagundo a'Lguns colonos, os madeireiros Lui 

i;;:.ão e Cidão ele Alvoracla do Oeste/no, em conluio com os grileiros 
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Jcr ge Arda.í a (funcionro"'io INCRA- Costa Marq,ues), Edson, Raimundo 

Carlos Tolentino (Carlito), Orlando, Romualdo e Paulo Henri~ucs 

de O Li ve ira ( Paul :Lnho). Fizeram de zen as de quil ome tr os c1e e s tre 

d e.s na áree. interditada, dentro dos castanhais e tem cen tene.s ou 

milhares ele metros cúbicos de madeiras derrubados e sendo retire. 

dos. Um colono nos afirmou, que no acampamen t o dos referir1os mc 

deireiros, estes disseram que tinham comprado o fiscal do IBJJl!iA 

de Coste Warq_ues, vulgo Ceará., :por dois mill1oes e também mGnciE_ 
nar-am que o ma.deireiro Marinaldo subornou-o por' três nu Lhoé s , 
I. C. ICm 62 da BR 429 - O empresário SÔmulo do Posto Be ir:.?. Tiio / 

de Pimenta Bueno, derru.bou ilegalmente apr-oxtmaô aman te duzen tos 

hectares dentro da área interàitada.ApeseJ."" da AGUAPÉ ter c1enu.i.~ 

c í ad o o fato no inicio dos trabalhos, os Órgãos ambientais de 

Ii.10l"21.l"8.Ill a 2.gir e o grileiro com 45 homens conseguiu seu intento. 

Solicitamos reiteradas vezes providências de interdiçs.o c1os tri:}. 

balhos no local e os seringueiros informam, que o infrator con 

tinua operando na área, onde agor-a está plBn tando capim. 

II - FLORESTA ESTADUAL DE HENDH/IBNTO SUSTENTADO DO RIO GUAPORB: 

fomos informados em Costa Marq_ues, que está ocorrendo um estra 
nh o caso para. viabilizar ·a retirada de madeiras da F. E. R. S. do 

Rio Guaporé. Trata-se dos imensos latifundios do Sr. óscar r,Tar 

tinez, suposts..mente com bom relacionamento em esferas superio 
res e que estaria conseguindo a liberação de urnas madeiras "der 

r-ubaô as em anos 2nteriores11• No meio desta conversa f í.ada , in 

f'oz-mar am que ja. se delocou até o local, funcionário do IB}J.'IA de 

Vilhena ( Engº Florestal) e torna o caso curioso em viste, ele e s 
ta.r com :processo tra.raitando na SED.AN e desta dispor de EngQ Flo 

::r.·estal em Costa I.18.rgues. Isto vem se somer' as autorizações de 

nesmate em outro la tifundio deste grupo, formado de 20 :prop1~ied_§; 

des (aproximadamente 40.000 ha com diferentes nomes fEmtc1.sia no 

INCRA), onde no an o passa.do, a SED.AN/DEFAU liberou guias par-e r~ 

tiradas de madeiras, em derrubadas que deveriem acontecer eu 20;1 

d a éi"ea situada na F.E.R. S. do Rio São Dom i.ngo s , as der:ru"os.c1.as 

não aconteceram~ porém, as madeiras de maior interesse dos 40.000 

ha foram retiradas e as guias inclusive lavavam madeiras rouba.- 

d as da Área Extrati vosta do Rio Cautário. 
III INCRA : Novamente comprova-se que a superintendência do Órgã.o 
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em :Rondônia, atua em benefício de g.ciJ_eiros e fazenc1eiros :• em de 
trimente de popu'l aç óe e tradicionais. 

O ex ftmcionsxio do INCRA, Sr. JOsé Félix T. Almeide, e~ 

pediu em 1989 uma série de documentos de pretenseo ue posse para 

pretendentes a f azeride i.z-o s , dentro da área. zcne ada como tixtrati 

vista pelo PL.AN.A.FLORO. No ano de 1989, a. então re sponsé.vel pelo 
INCRA em Costa 1\fa..:rque s, e onsiderando o pr-oced ímen to irregule.r ele 

e xpe d í.ç áo das mesmas, divulgou a c í.r-cu'Laz- OF/IlWRA/UF/c:r.Vnº020/89) 
anu'Land o as referidas pretensões de posso. Hoje e onste:tsmos no 
INCRA que a atual supe1"'intendência não só voltou 2 r-e o onhe cez- o e 

ccumerrtos de pretenção de posse expedidos pelo irrespo!1sáveJ d o 

Félix, como deu enc amunhamen to a vários dos mesmos, que 8.fJors. só 

dependem de vistoria final para receberem títulos definitivos e 

estã.o servindo como pretesto para grileiros z-oubar-em madeí:rc.s G 

obstruírem os casta.nhais da comunidade extrativista. 
O responsável pelo INCRA em Costa MarQ.i.1e s , af Lrraa co.tegÓ 

ricamente q_ue não respeita o zoneamento estadual G que somente 
obedece ordens superiores a respeito da regularizaçeo ue posses 

em éreas interditadas: 

Vale salien tc1J.", que a quase -totalidade dos ãnvascr-e s Ügs 

82:'eas interdita.d.as são pretensos f'a.zende Lr-o s , que frequentemente 

tem vár-í os processos em nomes de parentes no INCRA (:p2.:t·2. c.1esc~ 

z-ac t.er-Lz.ar' os la.tifundios que pretendem formar) e via. c.le reg-.cn, 
est~o de 0D10 nas madeiras d aa áreas que est2.0 grile .. ntt o . 
IV - s:EDAJ\1: e Sec1mn, está. com a Unida.de LOc2..l de Cost2. 1.fo..r(lues, 
sucateada e sem pessoal, estando ausente do processo de Lnvâ ab i 

lização do zoneamento estadual naquela região, assim como da 

ploração ilegal de madeiras. 

PROVIDftNCIAS REIVINDICADAS 

I- Instauração de sindicacia contra funcionários envo l vi<los em 
falcatruas. 
II - Governo de Rondônia- Exigir do INCRA o cumprimento do respei 
to ao zoneemento Estadual e a nã.o utilize.ção da instituição em 

benefícios de grupos. 

III - Abert"Ura de processo criminal contra madeireiros e grilei 

ros, gue esteo at-uanào nas áreas interditadas, cobr2ndo-l11es in 

clusive z-e par-aç áo de danos ambientais e cassação do registro d8.s 
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serrarias· envol vielas, uma vez que elas são oi.entes da ilegBlicl~ 
de, por tre.balharem a noite, interditarem estradas de e cesso,/ 

derrubando árvores e terem além dos danos ambientais, prejudic~ 

do populações tradicionais e pr-opor-c í onaado gastos frequentes / 

aos Órgãos Ambientais (erário pÚblico).' 
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