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Se prevalecer essa forma de imposição ... com certeza serão criados 
não reservas extrativistas, mas assentamentos de colonização com os 
mesmos erros que levaram o Polonoroeste I ao desastre atual. Ou seja, 
será gasto muito dinheiro com a criação de infra-estrutura estranha aos 
povos da floresta, insustentável de se manter ... 

( de uma carta enviada por Francisco Chico Mendes, Presidente do 
Conselho dos Seringueiros, ao Presidente do Banco Mundial Barber 
Conable, em 13 de outubro de 1988, sobre a negociação do Planafloro) 

Após oito anos de contínuos alertas enviados à direção do Banco, 
em 13 de junho de 1995, vinte e quatro organizações brasileiras 
endereçaram um Pedido ao Painel de Inspeção do Banco Mundial, 
solicitando investigar os erros e as omissões do Banco na implementação 
do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (Planafloro). Esta 
publicação inclui o texto integral do Pedido de Inspeção, a lista de anexos, 
algumas das matérias de jornais que se seguiram a sua submissão ao 
Painel e uma atualização 45 dias após a apresentação do pedido. O Painel 
e os Diretores Executivos do Banco Mundial terão que decidir, nas 
próximas semanas, se esta investigação realmente será feita. O Forum 
das ONGs de Rondônia e a Amigos da Terra Internacional - Programa 
Amazônia estão circulando esta informação aos interessados, no Brasil 
e no exterior. 

Porto Velho, 25 de julho de 1995 
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SUMÁRIO 

1. O Painel de Inspeção do Banco Mundial 

O Painel de Inspeção é um órgão independente estabelecido pelos Diretores Executivos do 
Banco Mundial em 1994. O Painel é composto de três inspetores, que foram nomeados por seu 
conhecimento e experiência. O Presidente do Painel é Ernst Günther Brõder, alemão, ex-presidente 
do Banco Europeu de Investimento. 

O Painel foi criado com o propósito de propiciar um mecanismo legal independente às pessoas 
afetadas por projetos financiados pelo Banco, através do qual elas possam solicitar ao mesmo que 
proceda de acordo com suas próprias normas (procedimentos e políticas operacionais). O papel 
do Painel é conduzir investigações independentes e apresentar recomendações para os diretores 
executivos. 

2. Requisição de Inspeção do Projeto Planafloro (Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia) 

Vinte e cinco organizações da sociedade civil, representando pequenos agricultores, populações 
extrativistas, comunidades indígenas, ambientalistas, educadores, pesquisadores, entidades de 
assessoria a movimentos populares e defesa dos direitos humanos, entidades de cunho filantrópico 
e religioso, apresentaram uma requisição de investigação ao Painel de Inspeção do Banco Mundial 
sobre o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, mais conhecido como PLANAFLORO. A 
requisição sobre o Planafloro é, além da primeira da América Latina, também a primeira sobre um 
projeto em andamento. O documento apresentado tem mais de 80 páginas, além de 200 páginas 
de anexos. 

Com um orçamento total de US$ 228,9 milhões, incluindo um empréstimo do Banco Mundial 
no valor de US$ 167 milhões (Empréstimo# 3444-BR), o Planafloro pretende corrigir desvios 
que ocorreram durante a implementação do projeto que o antecedeu, o Programa de 
Desenvolvimento Integrado do Noroeste Brasileiro. mais conhecido como Polonoroeste. A 
clamorosa autocrítica do então Presidente do Banco Mundial Barber Conable sobre o Polonoroeste, 
em 1988, abriu o caminho para as primeiras reformas ambientais no Banco. O Planafloro tem 
como objetivo básico promover um modelo de desenvolvimento sustentável no Estado de Rondônia, 
através de uma série de iniciativas de proteção e manejo de recursos naturais, tais como zoneamento 
sócio-econômico-ecológico, implantação de sistemas agroflorestais, recuperação de áreas 
degradadas, fiscalização, educação ambiental, criação e implantação de Reservas Extrativistas e 
outras unidades de conservação, manejo florestal e apoio às comunidades indígenas. 

Não obstante a importância dos objetivos gerais do PLANAFLORO, a execução prática do 
projeto, desde os primeiros desembolsos do Banco Mundial em junho de 1993, tem sido prejudicada 
por uma série de entraves, causados, em boa parte, por omissões do próprio Banco, associadas ao 
não cumprimento dos contratos de projeto e de empréstimo assinados com os governos federal e 
estadual, assim como de suas próprias normas e políticas setoriais sobre Política Florestal, Áreas 
de Vida Silvestre, Populações Indígenas, Envolvimento de ONGs, Preparação de Projetos, 
Supervisão, Monitoramento e Avaliação, Licitação e Suspensão de Desembolsos. 

Os aspectos sobre os quais foram solicitadas investigações são os seguintes: políticas públicas 
e reformas institucionais; política fundiária; zoneamento e unidades estaduais de conservação; 
licenciamento ambiental e fiscalização; programas de investimento e programas de mídia; apoio 
às comunidades indígenas; administração do projeto. Cada um desses itens foi analisado sob as 
seguintes perspectivas: a) ações previstas no PLANAFLORO; b) evidências de desvios; e) tentativas 
de alertar o Banco Mundial sobre os desvios; d) omissões do Banco Mundial; e) prejuízos causados 
às populações locais. 

3. Principais Irregularidades Levantadas na Requisição 

3.1 Não cumprimento da implementação de reformas em políticas públicas e realização de 
convênios entre órgãos executores do PLANAFLORO, especialmente em relação às áreas de 
política fundiária, licenciamento ambiental, institucionalização do zoneamento sócio-econômico 
ecológico, unidades estaduais de conservação e políticas de investimentos e incentivos fiscais; em 
particular, foi denunciado como o Banco Mundial vem desrespeitando suas próprias normas sobre 
Política Florestal e Áreas de Vida Silvestre. Isso evidencia-se, por exemplo, pela falta de assinatura, 
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até a presente data, de um convênio entre o INCRA e o Governo de Rondônia para definição de 
políticas de regularização de terras, o que vem ocasionando a ocupação desordenada do espaço e 
a utilização indiscriminada de recursos naturais em Rondônia; como prova, foram levantados 
inúmeros casos de assentamento de colonos em unidades de conservação realizados pelo INCRA, 
subtraindo centenas de milhares de hectares legalmente destinados ao extrativismo vegetal das 
populações locais. Também foram levantados vários casos de utilização de declarações de posse 
expedidas irregularmente para cometer outras infrações, como a concessão de autorizações de 
desmatamento e queimada em áreas protegidas; 

3.2 Falta de uma atitude adequada por parte do Banco Mundial, conforme previsto pelas suas 
regras operacionais, em relação às enormes deficiências de capacidade técnica e instrumentalização 
dos órgãos executores do PLANAFLORO, incluindo vários organismos estaduais e federais; 

3.3 Nas atividades de supervisão, tem faltado a cobrança do Banco Mundial do cumprimento, 
por parte dos órgãos governamentais, daquelas ações previstas em diversos documentos vinculantes, 
o que constitui um claro desrespeito à norma do Banco relativa à Supervisão de Projetos; também, 
foram omitidas dos diretores executivos e aos níveis superiores do Banco informações sobre desvios 
e irregularidades e foram violadas as rigorosas normas para a elaboração de relatórios internos; 

3.4 A falta de orientação e cobranças, por parte do Banco Mundial, das atividades de 
monitoramento e avaliação previstas nos documentos oficiais do Planafloro, em contraste com a 
determinação da norma relativa a Monitoramento e Avaliação de Projetos, assim como o total 
desrespeito aos mecanismos previstos nas Diretrizes sobre Suspensão dos Desembolsos, cujo 
conteúdo foi ignorado ao longo da implementação do Planafloro; 

3.5 As dificuldades de se garantir, internamente ao Banco Mundial, um fluxo de informações 
atualizadas e confiáveis sobre o andamento do Planafloro, entre o pessoal de operações e os 
Diretores Executivos, em desacordo ao que prevê a norma sobre Supervisão e outros procedimentos 
internos, inclusive as recentes iniciativas baseadas no "Wapenhans Report"; 

3.6 As graves violações, por parte do Banco Mundial, das rigorosas diretrizes operacionais 
que regulam a elaboração e implementação do componente de "Apoio às Comunidades Indígenas" 
do Planafloro. Destaca-se a falta de cumprimento de ações previstas nos contratos em relação à 
demarcação de terras indígenas, a falta de alocação de recursos suficientes para a execução das 
atividades inicialmente previstas no Planafloro (aviventação e demarcação de terras indígenas, 
saúde indígena) e o fato de outras demandas da população, relacionadas com educação e projetos 
econômicos, terem sido ignoradas; 

3.7 O desrespeito, pelo Banco Mundial, de suas próprias regras em relação às atividades de 
licitação realizadas pelo Governo de Rondônia, conforme norma própria sobre Licitação, bem 
como a falta de uma auditoria independente dos gastos anuais do Planafloro, conforme previsto 
nos acordos contratuais do Projeto; 

3.8 As falhas do Banco Mundial no que .se refere à adoção de medidas para garantir a 
participação efetiva da sociedade civil no Planafloro, conforme sua própria norma relativa ao 
Envolvimento de ONGs; 

3.9 As falhas na implementação dos programas de investimentos e de mídia previstos pelo 
Planafloro, o que resultou, por exemplo, na abertura de estradas em unidades de conservação, 
sem respeitar o zoneamento ecológico-econômico, e em atividades de comunicação que 
estimularam abertamente a migração para Rondônia, contrariamente a quanto previsto pelo projeto. 
Também foram levantados casos de créditos do Banco da Amazônia, através do Fundo 
Constitucional do Norte, para inúmeros projetos no setor pecuário, alguns dos quais em propriedades 
tituladas irregularmente. 

A requisição conclui solicitando ao Painel e ao Conselho dos Diretores Executivos do Banco 
Mundial que reconheçam a necessidade de se averiguar os motivos que ocasionaram as graves 
omissões do Banco e os consequentes prejuízos às populações locais e ao meio ambiente, bem 
como aos cidadãos brasileiros em geral, e que autorizem a investigação sobre o Planafloro. Salienta 
ainda que a investigação contribuiria enormemente para solucionar as dificuldades existentes na 
execução do Planafloro e, principalmente, para evitar a repetição de problemas semelhantes em 
outros projetos financiados pelo Banco. 
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CNP 
CNPT 

CDPLANAFLORO 
CNP 
CNS 
COMAI 
CONAMA 
DER-RO 
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FEE 
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FORUM 
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IBAMA 

IEA 
INCRA 
IPI 
ITERON 
MIR 
ONG 
OSR 
PLANAFLORO 
PMF 
POLONOROESTE 
PNUD 
POA 
PRODEAGRO 

RESEX 
SEAIN 
SEDAM-AO 
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SEPLANAFLORO 
SUDAM 
SUFRAMA 
UNI 

Lista de Siglas e Abreviações 

Área Indígena 
Banco da Amazônia, S.A. 
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(Banco Mundial) 
Comissão Normativa de Programa 
Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações 
Tradicionais 
Conselho Deliberativo do PLANAFLORO 
Comissão Normativa de Programa 
Conselho Nacional dos Seringueiros 
Comitê de Avaliação Independente 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 
Departamento de Estradas de Rodagem (Governo de Rondônia) 
Departamento de Patrimônio da União 
Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto sobre o Meio 
Ambiente 
Floresta Estadual Extrativista 
Floresta Estadual de Rendimento Sustentado 
Fórum das Organizações Não-Governamentais e Movimentos 
Sociais de Rondônia 
Fundo Constitucional do Norte 
Fundo Agrário de Rondônia 
Fundação Nacional do Índio 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 
Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
Instituto de Terras e Colonização de Rondônia 
Ministério de Integração Regional 
Organização Não-Governamental 
Organização dos Seringueiros de Rondônia 
Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 
Polícia Militar Florestal (Pelotão Florestal) 
Programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste do Brasil 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Plano Operativo Anual 
Programa de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato 
Grosso 
Reserva Extrativista 
Secretaria de Assuntos Internacionais (SEPLAN-PR) 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 
Secretaria de Planejamento 
Secretaria Executiva do PLANAFLORO 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
Superintendência da Zona Franca de Manaus 
União das Nações Indígenas 
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Ao: Painel de Inspeção (THE INSPECTION PANEL) 
Banco Mundial, 1818 "H" Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433, USA 

Prezados Senhores, 

Nós, representantes de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, incluindo pequenos agricultores, 
seringueiros e comunidades indígenas, bem como ambientalistas, educadores, pesquisadores, entidades de assessoria 
a movimentos populares e defesa dos direitos humanos, servimo-nos do presente para afirmar o exposto a seguir e 
requerer inspeção deste Painel dos aspectos abaixo descritos do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 
(PLANAFLORO), projeto financiando pelo Banco Mundial na Amazônia Brasileira.! Para tanto, apresentamos os 
seguintes esclarecimentos iniciais: 

1. Com um orçamento total de US$ 228,9 milhões, incluindo um empréstimo do Banco Mundial no valor de 
US$ 167 milhões (Empréstimo no. 3444-BR), o PLANAFLORO pretende corrigir desvios que ocorreram durante a 
implementação do projeto que o antecedeu: o Programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste Brasileiro 
(POLONOROESTE). 

2. Financiado pelo Banco Mundial na década de oitenta, através de vários empréstimos num valor total de 
aproximadamente US$ 500 milhões, o POLONOROESTE tinha como objetivo principal o asfaltamento de um trecho 
de 1.500 km da rodovia BR-364, entre Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO). Além disso, o POLONOROESTE incluiu 
atividades de apoio a pequenos agricultores, proteção ao meio ambiente e apoio para comunidades indígenas. 

3. Durante os anos oitenta, o POLONOROESTE ficou conhecido internacionalmente em função de graves 
problemas que acompanharam a sua execução, destacando-se: i) um grande aumento no fluxo migratório para o 
Estado, ii) a elevação alarmante das taxas de desmatamento e expansão da pastagem com uso predominante da terra, 
iii) altas taxas de desistência dos migrantes assentados em projetos de colonização e iv) invasões de áreas indígenas e 
outras unidades de conservação, especialmente por madeireiros e grileiros. 

4. O PLANAFLORO tem como objetivo básico promover um novo modelo de "desenvolvimento sustentável" 
no Estado de Rondônia através de uma série de iniciativas de proteção e manejo de recursos naturais, tais como: 
zoneamento sócio-econômico-ecológico, implantação de sistemas agroflorestais, recuperação de áreas degradadas, 
fiscalização, educação ambiental, criação e implantação de Reservas Extrativistas e outras unidades de conservação, 
manejo florestal e apoio às comunidades indígenas. 

5. Entre as populações que se pretende beneficiar com a implementação do PLANAFLORO incluem-se pequenos 
agricultores, seringueiros e comunidades indígenas. As principais organizações representativas destas populações em 
Rondônia são signatárias deste documento e participantes do Fórum das Organizações Não-Governamentais e 
Movimentos Sociais de Rondônia, com sede em Porto Velho, Rondônia.2 O Fórum foi criado em 1991 com os 
objetivos principais de promover a democratização das informações, a participação da sociedade civil organizada na 
definição e monitoramento de políticas públicas e a cooperação e articulação entre seus membros em atividades 
comuns. Desde a sua criação, uma das principais atividades do Fórum tem sido o acompanhamento do PLANAFLORO. 

6. O acordo de empréstimo para o PLANAFLORO foi aprovado pela Diretoria Executiva do Banco Mundial em 
março de 1992. Os acordos contratuais (Acordo de Empréstimo e Acordo de Projeto) foram assinados em setembro de 
1992 e se tomaram efetivos em janeiro de 1993. Os desembolsos do Banco Mundial para o PLANAFLORO tiveram 
início em junho de 1993. 

7. Não obstante a importância dos objetivos gerais do PLANAFLORO, a execução prática do projeto, desde os 
primeiros desembolsos do Banco Mundial em junho de 1993, tem sido prejudicada por uma série de entraves. Conforme 

1 No Banco Mundial, o PLANAFLORO recebeu o nome em inglês de "Rondônia Natural Resources Management Project" (Projeto de 
Manejo de Recursos Naturais de Rondônia). 

2 Nesse documento, o nome "Fórum" é utilizado para referir ao "Fórum das Organizações Não-Governamentais e Movimentos Sociais 
de Rondônia". 
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demonstrado a seguir, esses problemas foram causados, em grande medida, por omissões do Banco Mundial, associadas 
à falta de cobrançãs sobre o cumprimento dos acordos contratuais do PLANAFLORO, bem como a falta de 
implementação dos seguintes procedimentos e políticas operacionais do Banco: 

a) Supervisão de Projetos (OD 13.05) 
b) Política Florestal (OP 4.36) 
e) Áreas de Vida Silvestre (OP 11.02) 
d) Populações Indígenas (OD 4.20) 
e) Envolvimento de ONGs em Atividades Apoiadas pelo Banco (OD 14.70) 
f) Monitoramento e Avaliação de Projetos (OD 10.70) 
g) Licitação (OD 11.00) 
h) Uso de Consultores (OD 11.10) 
i) Empréstimos de Investimento: Identificação à Presentação ao Conselho Diretor (BP 10.00, Anexo D), 
j) Suspensão de Desembolsos (OD 13.40) 

8. Conforme descrito a seguir, os problemas associados a omissões e o não-cumprimento de políticas e 
procedimentos do Banco Mundial na preparação e execução inicial do PLANAFLORO têm prejudicado os principais 
beneficiários do projeto (pequenos agricultores, populações extrativistas e comunidades indígenas) bem como a 
sociedade civil em geral, em função de danos ambientais a ecossistemas de valor inestimável.3 

9. O presente documento foi organizado de acordo com os principais temas relevantes à execução do 
PLANAFLORO, incluindo os seguintes capítulos: i) Políticas Públicas e Reformas Institucionais no PLANAFLORO: 
Considerações Iniciais, ii) Política Fundiária, iii) Zoneamento e Unidades Estaduais de Conservação, iv) Licenciamento 
Ambiental e Fiscalização, v) Programas de Investimentos/Programa de Mídia, vi) Apoio às Comunidades Indígenas, 
vii) Administração do Projeto, e viii) Conclusões. 

Nos capítulos II a VII, o texto inclui informações sobre: 

• Ações Previstas no PLANAFLORO, com enfoque para os documentos oficiais do projeto (relatório de 
"appraisal=t , Acordo de Projeto, Acordo de Empréstimo); 

• Evidências de Desvios, onde são descritos os casos de falta de implementação de acordos contratuais do 
PLANAFLORO e/ou políticas setoriais do Banco Mundial; 

• Tentativas de Alertar o Banco Mundial, através de iniciativas de organizações não-governamentais e/ou 
lideres de movimentos populares, geralmente documentos enviados ao Banco Mundial; 

•Omissões do Banco Mundial, no que se refere à tomada de medidas corretivas para solucionar os problemas; 

• Prejuízos Causados às Populações Locais, em termos de seus direitos e/ou interesses, pela falta de medidas 
corretivas do Banco Mundial. 

3 Sobre os interesses coletivos da sociedade civil em relação à qualidade do meio ambiente, salientamos o artigo 225 do Capítulo VI 
(Meio Ambiente) da Constituição Federal, onde se determina: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendé-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (ênfase nossa) 

O artigo 225 da Constituição Federal ainda afirma que: 

A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais. 

4 Staff Appraisal Report, Brazil: Rondônia Natural Resources Management Project, Report No. 8073-BR, February 27, 1992, The World 
Bank, Agriculture Operations Division, Country Department I, Latin America and Caribbean Region, Washington, D.C. 
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Em anexo, foram incluídas várias correspondências de organizações não-governamentais (ONGs) e lideranças 
de movimentos populares que evidenciam as tentativas de alertar o Banco sobre os devios identificados, bem como 
outros documentos relevantes. Em vários momentos, faz-se referência ao primeiro relatório do Comitê de Avaliação 
Independente (COMAI), orgão oficial do PLANAFLORO que incluiu representantes de ONGs. 

10. Dessa análise, concluimos que durante um longo periodo de preparação e implementação inícial do 
PLANAFLORO, o Banco Mundial manteve-se omisso em relação ao cumprimento de acordos contratuais e suas 
próprias diretrizes e procedimentos operacionais. O Banco Mundial somente assumiu uma atitude mais firme quando 
pressionado pela opinião pública, após ter recebido uma carta do Fórum em 15 de junho de 1994, endereçada ao 
Presidente e Diretores Executivos do Banco (ANEXO 4.D). 

11. Entendemos que as omissões do Banco Mundial identificados nesse documento devem ser investigadas o 
mais breve possível por este Painel (ao invés de serem deixadoas para uma avaliação "ex-post" do projeto) pois 
acreditamos que as lições de um estudo dessa natureza poderão resultar em recomendações concretas para solucionar 
impasses que persistem na execução do PLANAFLORO, bem como para evitar que problemas semelhantes ocorram 
com outros projetos apoiados pelo Banco Mundial. 
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L Políticas Públicas e Reformas Institucionais no PLANAFLORO: Considerações Iniciais 

De acordo com o relatório de "appraisal" do Banco Mundial, um dos principais objetivos do· PLANAFLORO é: 

instituir uma série de mudanças nas políticas, regulamentações e programas de investimentos públicos e 
privàdos, visando criar unia base coerentede incentivos ao desenvolvimento sustentável de Rondônia (BIRD 
1992:01). . ; . : . 

Com esse propósito, previu-se nos acordos contratuais do PLANAFLORO a: manutenção de um programa de 
reformas institucionais, visando compatibilizar as políticas públicas e programas de investimentos, a nível federal e 
estadual, comas diretrizes dozoneamento sócio-econômico-ecológico e o manejo sustentável dos recursos naturais 
(Se&ão 3.04·doAcordo de Eínpréstüno, Seção 2.14.doAcordo de Projeto). 

' • ~· ..l r' ' t 

Segundo o relatório de "appraisal" do Banco Mundial para o PLANAFLORO (BIRD 1992:46), esse programa 
de reformas institucionais deveria incluir, entre outras medidas: 

a) a institucionalização do zoneamento estadual; 

b) a eliminação do desmatamento como forma· de se obter titulação da terra, bem como a adoção de políticas 
e práticas adequadas de regularização fundiária; e a estruturação do ITERON para desenvolver e administrar a política 
fundiária estadual, de acordocom o zoneamento; ,;· ' . 

e) a eliminação de incentivos econômicos e fiscais que estimulem a utilização ineficiente de recursos naturais, 
os investimentos privados não-sustentáveis e a degradação ambiental; 

d) a 'revisão de programas de investimentos dós órgãos estaduais e federais, a fim de levar em consideração a 
capacidade de uso da terra e outras considerações ambientais e que o zoneamento sócio-econômico-ecológico figure 
como base de todas as decisões em futuros investimentos governamentais no Estado de Rondônia. 

Durante· as negociações' do· empréstimo do Banco Mundial para o PLANAFLORO, o Governo Federal e o 
Bstâdo de Rondônia asseguraram que as reformas mencionadas acima seriam implementadas durante a execução do 
programa, e que até 30 de setembro de cada ano, o Estado enviaria ao Banco Mundial, para análise e comentários, 
quaisquer modificações previstas nos programas de investimentos para o ano seguinte. (Seção 2.14 do Acordo de 
Projeto: Seção 3.04 do Acordo de Empréstimo). 

Nos últimos anos, o Governo de Rondônia tomou algumas iniciativas para institucionalizar o zoneamento 
sócio-econômico-ecológico do Estado, inicialmente através do Decreto Estadual no. 3.782 de 19/06/88 e posteriormente 
através da: Lei Complementar nó.52 de 20/12/91.1 

: f,: •· .• 

_ Entretanto, como demonstramos a seguir, o referido programa de reformas institucionais nunca foi implementado 
nos· moldes estipulados nos acordos contratuaisdo PLANAFLORO. Esse fato se deve, em grande medida, à falta de 
cobranças por parte do Banco· Mundial do cumprimento, ·pelos órgãos governamentais, dos acordos contratuais do 
programa. · 

1 De acordo com o-Decreto Estadual no. 3782 de 14/06/88, o zoneamento .sôcio-econômico-ecológico de Rondônia pretende ser um 
"instrumento básico para o planejamento regional que permite estabelecer estratégias de desenvolvimento de forma equilibrada, definir 
critérios articuladores de investimentos públicos e privados, norteadores das ações que propiciem harmonizar as atividades humanas à 
manutençãodo equilíbrio ecológico". As principais "zonas" (áreas relativamente homogêneas em termos de características ambientais e 
sócio-econômicas, com base nos conhecimentos existentes) mencionados no texto são descritos nas notas de rodapé abaixo. 
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II. Política Fundiária 

2.1 Ações Previstas no PLANAFLORO 

De acordo com a Seção 2.12 (a) do Acordo de Projeto e a Seção 6.01 (b) do Acordo de Empréstimo, uma das 
condições de efetividade do empréstimo do Banco Mundial para o PLANAFLORO seria a assinatura de um convênio 
entre o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e o Governo de Rondônia, objetivando a 
definição de "políticas de regularização de terras e práticas a serem observadas dentro do Estado, as quais deverão ser 
compatíveis com os objetivos de manuseio e proteção da floresta, em termos e condições satisfatórias ao Banco". 

No relatório de "appraisal'' do PLANAFLORO, afirma-se que o INCRA deve suspender planos para a criação 
de novos projetos de assentamento em áreas não apropriadas, assegurar que o seu programa de reforma agrária na zona 
01 favoreça padrões fundiários apropriados para a agricultura sustentável e apoiar o Governo de Rondônia no 
estabelecimento de Reservas Extrativistas e em outras atividades fundiárias críticas (BIRD 1992:48-49).2 

2.2 Evidências de Desvios 

Conforme demonstrado a seguir, as ações mais significativas nos acordos contratuais do PLANAFLORO, 
referentes à política fundiária e a atuação do INCRA, ainda não foram implementadas. O fato mais grave é que, até o 
momento, não foi assinado o convênio entre o INCRA e o Governo de Rondônia, previsto nos acordos contratuais do 
PLANAFLORO como condição de efetividade do empréstimo do Banco Mundial. 

Até o momento, apenas foram assinados um "Protocolo de Intenções" em junho de 1991 e um "Termo de 
Acordo" em novembro de 1992, ao invés de um convênio formal, entre o INCRA e o Governo de Rondônia. O 
referido Termo de Acordo, entre outras deficiências, não contempla a compatibilização das ações de regularização 
fundiária com as diretrizes do zoneamento e do manejo sustentável dos recursos naturais, segundo previsto nos 
acordos contratuais do PLANAFLORO. 

Enquanto isso, a política fundiária do INCRA, nas atividades de desapropriação, criação de projetos de 
assentamento e regularização fundiária tem demonstrado gravíssimos problemas de incompatibilidade com o zoneamento 
estadual e outra legislação ambiental. Apresentamos alguns exemplos dessa problemática: 

2.2.1 Desapropriações e Criação de Projetos de Assentamento 

Nos últimos anos, os processos de desapropriação e criação de projetos de assentamento, iniciados pela 
Superintendência Regional do INCRA em Rondônia, têm demonstrado gravíssimos problemas de incompatibilidade 
com o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia. Por exemplo, vale ressaltar os seguintes fatos: 

1. Em março de 1992, o INCRA criou três Projetos de Assentamento (PAs) denominados PA Curupira, PA Rio 
do Conto e PA Agua Azul, abrangendo uma área total de aproximadamente 215.000 hectares. Todos os projetos 
seriam localizados dentro da zona 04 (área de extrativismo vegetal), de acordo com o zoneamento sócio-econômico 
ecológico de Rondônia.3 Depois de uma série de denúncias, por parte do FÓRUM, o INCRA informou que os 
referidos projetos ficariam paralizados, sem que fossem realizados novos assentamentos. Entretanto, a Superintendência 

2 Segundo a legislação estadual sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico, a zona 01 abrange aproximadamente 6.195.000 
hectares nas áreas de ocupação intensa, principalmente ao longo da BR-364 na parte central de Rondônia, onde se concentrou os projetos 
oficiais de colonização e outras formas de assentamento. Nesta zona, a agricultura sustentável deveria ser promovida em solos com 
médio a alto potencial agrícola, baseada em sistemas consorciados de culturas perenes e sistemas agroflorestais. Nas áreas de baixo 
potencial agrícola, novos assentamentos não devem ser permitidos, com cuidados especiais no manejo de solos e recuperação de áreas 
degradadas. 

3 De acordo com a legislação estadual sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, a zona 04 abrange cerca de 
3.500.000 hectares e se caracteriza como "áreas com predominância de seringais nativos, associados ou não a castanhais e outras 
essências florestais produtoras de gomas, óleos, frutos de raízes exploráveis. Trata-se de ambientes frágeis, onde o aproveitamento 
extrativo deve ser feito com manejo dos recursos florestais, sem alteração dos ecossistemas". Na zona IV, prevê-se a criação de Reservas 
Extrativistas e/ou "Florestas Estaduais Extrativistas (FEE)". 
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Regional do INCRA atualmente está realizando ações de regularização fundiária, inclusive de novas pretensões de 
posse, dentro da área dos referidos projetos de assentamento. 

2. No dia 21 de dezembro de 1993, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto presidencial assinado 
em 20/12/93, declarando de interesse social para fins de reforma agrária um imóvel denominado "Fazenda Roncauto", 
abrangendo uma área de 1,500 hectares no município de Colorado d'Oeste. O futuro projeto de assentamento será 
localizado dentro da Floresta Estadual de Rendimento Sustentado (FERS) do Rio Mequens, criada selo Decreto 
Estadual no. 4.573 de 23/03/90, no âmbito da zona 05 (manejo florestal) do zoneamento estadual. O INCRA 
ajuizou o ato desapropriatório na Justiça Federal de Rondônia no dia 10 de abril de 1994. 

3. No dia 26 de abril de 1994, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto presidencial assinado em 25/ 
04/94, declarando de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel denominado "São Sebastião", abrangendo 
44.611 hectares, nos municípios de Campo Novo e Porto Velho. O referido imóvel também se localiza na zona 04 
(extrativismo vegetal). 

4. No dia 25 de julho de 1994, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto presidencial assinado em 
22/07 /94, declarando de interesse social para fins de reforma agrária quatro imóveis denominados "Rio Branco", 
"Pedra do Abismo", "Nova Vida" e "Oriente", abrangendo uma área total de 66.793 hectares no município de Campo 
Novo. Os projetos de assentamento, previstos para implantação nesta área, também seriam localizados na zona 04 
(extrativismo vegetal). 

5. Além do desrespeito à legislação estadual sobre o zoneamento e unidades de conservação, na criação de 
projetos de assentamento em Rondônia, o INCRA não tem respeitado a legislação federal sobre a elaboração prévia 
de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e dos respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) (Resolução N" 
001 de 23/01/86, do Conselho Nacional do Meio-Ambiente - CONAMA).5 

6. No dia 18 de julho de 1994, um juiz federal em Rondônia expediu uma liminar obrigando o INCRA a 
respeitar o zoneamento estadual e a legislação federal sobre EIA/RIMA nos processos de desapropriação para fins de 
criação de projetos de assentamento. A decisão do juiz foi proferida em sede de uma Ação Civil Pública instaurada 
pelo Ministério Público Federal, baseada em denúncias do Fórum das ONGs e Movimentos Sociais de Rondônia. A 
liminar do juiz federal afetou diretamente vários processos de desapropriação, inclusive o dos imóveis Rio Branco, 
Pedra do Abismo, Oriente e Nova Vida (mencionado acima). 

Mesmo depois da concessão da liminar judicial, o processo administrativo de desapropriação continuou 
tramitando normalmente dentro do INCRA. No dia 16 de dezembro de 1994, o INCRA ajuizou, na segunda vara da 
Justiça Federal em Rondônia, as ações desapropriatórias dos imóveis Rio Branco, Pedra do Abismo, Oriente, Nova 
Vida e São Sebastião, entrando em choque frontal com a liminar de 18 de julho de 1994, que o obrigava a respeitar a 
legislação sobre o zoneamento estadual e o EIA/RIMA. 

7. O INCRA tem ignorado advertências da Presidência da FUNAI, a respeito da presença de índios isolados em 
vários imóveis propostos para desapropriação. Por exemplo, isso claramente ocorreu no processo citado acima, 
envolvendo a desapropriação dos imóveis denominados "Rio Branco", "Pedra do Abismo", "Nova Vida" e "Oriente". 

4 Segundo a legislação estadual sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, a zona OS abrange aproximadamente 
2.435.000 hectares, destinados ao "ordenamento florestal de espécies madeiráveis em escala comercial". Nesta zona, prevê-se a criação 
de "Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS). 

5 No inciso XVII do artigo 3º, da Resolução 001/86/CONAMA, determina-se a necessidade de elaboração prévia de EWRIMA no caso 
de "Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em 
termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental''. 
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8. Em 25 de março de 1995, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto presidencial que declara de 
interesse social para fins de reforma agrária, os imóveis denominados "Seringai Salvador", "Cabeceira" e "Seríngal 
Novo Mundo", abrangendo 49.731 hectares nos municípios de Machadinha d'Oeste e Rio Crespo. Os referidos 
imóveis se localizam dentro da área de abrangência da Floresta Estadual Extrativista (FEE) do Rio Preto-Jacundá, 
criada pelo Decreto no. 4.245 de 17/07/89.6 

2.2.2 Alienação de Terras Públicas e Regularização Fundiária 

Conforme descrito acima, de acordo com a Seção 2.12 (a) do Acordo de Projeto e a Seção 6.01 (b) do Acordo 
de Empréstimo, o convênio entre o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e ReformaAgrária) e o Governo de 
Rondônia deveria contemplar: 

políticas de regularização de terras e práticas a serem observadas dentro do Estado, as quais deverão ser 
compatíveis com os objetivos de manuseio e proteção da floresta, em termos e condições satisfatórias ao 
Banco. 

No programa de reformas institucionais, previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO, incluiu-se, 
entre outras medidas, 

a eliminação do desmatamento como forma de se obter titulação da terra, bem como a adoção de políticas é 
práticas adequadas de regularização fundiária (BIRD 1992:46). 

Na ausência da assinatura do referido convênio, previsto como condição de efetividade do empréstimo do 
Banco Mundial, as políticas de regularização fundiária do INCRA têm desrespeitado frontalmente o zoneamento 
sócio-econômico-ecológico e as unidades estaduais de conservação. 

Vale salientar que, de acordo com a Instrução Normativa no.03 de 08/09/92, assinada pelo Presidente do 
INCRA, o órgão continua reconhecendo o desmatamento, associado à implantação de pastagens artificiais, como 
"benfeitoria", para fins de concessão de títulos em terras públicas.7 

Baseado em tais normas internas, o INCRA tem emitido documentos legitimando as pretensões de posse de 
especuladores de terra e pecuaristas dentro de várias unidades estaduais de conservação ( cuja implantação foi prevista ' 
nos acordos contratuais do PLANAFLORO) bem como em outras áreas de uso restrito de acordo com o zoneamento 
estadual. A seguir, citamos alguns exemplos de tais práticas: 

1. No Parque Estadual do Corumbiara, criado pelo Decreto no. 4.576 de 23/03/90, o INCRA, pelo menos até 
1992, concedeu vários CPCVs (Contratos de Promessa de Compra e Venda), visando atender interesses de especuladores 
de terra e grandes fazendeiros. 

2. No Parque Estadual Serras dos Pareeis, criado pelo Decreto 4.570 de 23/03/90, o INCRA concedeu CPCVs 
para médias e grandes propriedades, especialmente durante o ano de 1991. 

6 Conforme mencionado a seguir, a manutenção da Floresta Estadual Extrativista do Rio Preto-Jacundá foi incluída na 
Seção 2.10 do Acordo de Projeto. 

Na mesma região, a Superintendência Regional do INCRA está realizando atualmente a vistoria preliminar dos 
imóveis denominados "Belo Horizonte" e "Urupá" <Processo no. 0.820/89), de propriedade do ex-deputado federal 
Pascoal Novaes, visando a preparação dos decretos de desapropriação. 

7 A Instrução Normativa no.03 de 08/09/92 revogou as Portarias no. 839, 840, 812 e 813, definindo novos 
procedimentos para a alienação de terras públicas federais. Do ponto de vista sócio-ambiental, esta resolução 
representa um retrocesso. na medida que exclui as disposições do artigo 18º da Portaria 839, que cíetennínava que não 
deveriam ser alienadas as áreas sujeitas a inundações periódicas, impróprias para utilização agrícola, de pastagens 
naturais destinadas ao pastoreio extensivo e objeto de exploração extrativista. Atualmente, o INCRA permite a 
titulação de até 500 hectares por interessado, a nível da Superintendência Regional em Rondônia. 
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3. Nas Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS) do Rio São Domingos, Rio Mequens e Abunã, 
criadas através de decretos estaduais em março de 1990, o INCRA tem concedido CPCVs que serviram para legitimar 
o estabelecimento de médias e grandes propriedades para fins agropecuários. 

4. O INCRA tem utilizado a mesma prática de concessão de CPCV s para especuladores, pecuaristas e madeireiros 
dentro da área prevista nos acordos contratuais do PLANAFLORO para a criação da FERS do Rio Guaporé (ao sul de 
uma área previamente demarcada ao longo da rodovia BR-429) bem como nas áreas previstas para a criação das 
Reservas Extrativistas do Rio Cautário e Rio São Miguel. 

Em resumo, as ações do INCRA em Rondônia, nas atividades de desapropriação de imóveis para fins de 
reforma agrária, criação de projetos de assentamento e regularização fundiária, têm entrado em choque com o zoneamento 
sócio-econômico-ecológico de Rondônia e as unidades estaduais de conservação, bem como a própria legislação 
ambiental federal. Tal atitude do INCRA tem causado graves prejuízos para o desempenho do PLANAFLORO como 
um todo, inclusive a implantação de várias unidades de conservação contempladas nos acordos contratuais do 
PLANAFLORO. 8 

Salientamos que a atuação do INCRA em Rondônia tem servido como "catalizador", iniciando uma cadeia de 
intervenções de outros órgãos governamentais que acabam legitimando e incentivando a ocupação desordenada do 
espaço e a utilização indiscriminada de recursos naturais (veja a .seção 1.3: Licenciamento Ambiental). 

2.3 Tentativas de Alertar o Banco Mundial 

As irregularidades envolvendo a política fundiária do INCRA, associadas ao não cumprimento dos acordos 
contratuais do PLANAFLORO, foram comunicadas ao Banco Mundial através de vários documentos elaborados por 
pessoas e entidades vinculadas ao Fórum. Salientamos que vários documentos foram apresentados ao Banco antes 
mesmo da assinatura dos acordos contratuais do PLANAFLORO (setembro de 1992) e da declaração de efetividade 
do empréstimo (janeiro de 1993). A seguir, apresentamos alguns exemplos dessas iniciativas: 

1. Numa carta de 11 de dezembro de 1989, assinada por OsmarinoAmâncio Rodrigues (Secretário do Conselho 
Nacional dos Seringueiros e Ailton Krenak (Coordenador Nacional da União das Nações Indígenas) enviada aos 
senhores Shahid Hussain (Vice Presidente paraAmerica Latina) e Armeane Choksi (Diretor, Departamento Brasileiro) 
do Banco Mundial (ANEXO l.B), foi feita uma série de reivindicações, especialmente em relação à participação das 
comunidades locais no PLANAFLORO. Dentre elas, consta: 

Que antes da aprovação de um empréstimo, o Banco esclareça quais garantias terão do cumprimento do 
zoneamento agro-ecolôgico, tendo em visto informações atuais de propostas de criação de projetos de 
colonização em áreas supostamente reservadas ao extrativismo ... 

8 A Superintendência Regional do INCRA em Rondônia tem questionado, por diversas vezes, a validade da legislação estadual sobre o 
zoneamento sócio-econômico-ecológico e as unidades estaduais de conservação em Rondônia, que incidem sobre terras públicas federais 
e propriedades privadas. Por exemplo, numa correpondência de 17/03/94, endereçada ao Presidente do INCRA (Ofício INCRNSR-17/G/ 
No.133/94) o Superintendente do INCRA·em Rondônia argumenta que "o Governo Estadual está legislando em cima de terras federais, o 
que é inconstitucional". 

Nesse sentido, vale lembrar que o artigo 23" da Constituição Federal determina que: 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic(pios ... proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas (inciso IV) e ... preservar as florestas, a fauna e a flora (inciso Vll). 

Além disso, as ações do INCRA em Rondônia tem desrespeitado o artigo 225, inciso m da Consitituição Federal, onde se 
estabelece: 

o Poder Público definirá em todas as Unidades da Federação, espaços tenitoriaís e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo sua alteração e a supressão pennitidas somente através de lei. vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justiguem sua pro~ão. (ênfase nossa) 
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2. Numa carta de 09 de janeiro de 1990, assinada por 35 organizações não-governamentais brasileiras e 
internacionais, encaminhada ao Sr. E. Patrick Coady, Diretor Executivo do BancoMundial (ANEXO 1.C), levantou 
se uma série de problemas críticos que não foram considerados adequadamente na elaboração do PLANAFLORO. A 
carta solicitou que vários assuntos fossem resolvidos como pré-condição para as negociaçãos do empréstimo. Dentre 
eles, alerta-se que: · 

Existem incertezas jurídicas, e no ãmbito das demais poUticas públicas, sobre os critérios de titulação de 
terras e reforma agrária que devem ser resolvidas antes das negociações ... 

Entre tais problemas, destacou-se que: 

... o INCRA não modificou os estatutos que mantém o desmatamento como base para a titulação da terra, e 
que 

... o projeto não analisa nem contempla as medidas necessârias para a redistribuição de terras das zonas 
agroecológicas 01 e 02. l 

3. Num documento assinado por 19 organizações não-governamentais de Rondônia, encaminhado em 22 de 
fevereiro de 1990 ao Sr. Shahid Hussain (Vice Presidente para América Latina e Caribe) do Banco Mundial (ANEXO 
l .D), reivindicou-se novamente a participação de comunidades locais no PLANFLORO. No mesmo documento, 
apresentou-se uma série de fatos que colocaram em dúvida a viabilidade do PLANAFLORO. Dentre eles, incluiu-se: 

Na área da reserva extrativista do Jaci e Mutum-Paraná, foi implantado um projeto de assentamento pelo 
INCRA (PA Buriti) e aberto uma estrada que atravessa o rio Candeias ... 

Rio Cautário - esta área extrativista corre o risco de ser rapidameme destruida, pela demoro de sua 
demarcação, já que está sendo invadida. pela frente de colonização da BR-429, que fica paralela e próxima 
do rio. As invasões estão acontecendo com a conivência do JNCRA/RO, que tem gerado expectativa de 
regularização de posses ... 

4. Numa carta de 25 de abril de 1990, assinada pelo Sr. Raimundo Ramos Leitão, Presidente daJ\ssociação dos 
Soldados da Borracha e Seringueiros de Ariquemes, endereçada ao Sr. Barber Conable, Presidente do Banco Mundial 
(ANEXO l .F), foi feita a seguinte alerta: 

Aproveitamos a oportunidade para registrar as nossas preocupações sobre a situação atual de várias áreas 
a serem incluídas na zona 04 (Reservas Extrativistas) no PLANAFLORO. Por exemplo, a região do alto Rio 
Candeias atualmente encontra-se sob constantes invasões de madeireiros e especuladores de terra. Nestas 
áreas, foi criado recentemente pelo INCRA o projeto de assentamento Burit( I e li, assim provocando ainda 
mais devastação das florestas da região. Sendo assim, gostariamos de saber quais medidas serão tomadas 
pelas autoridades para evitar as invasões de reservas extrativistas por madeireiros, fazendeiros, garimpas e 
projetos de colonização, bem como acabar com a exploração de seringueiros por seringalistas e intermediários 
que ainda permanecem nessas regiões. 

5. No documento entitulado "Carta Aberta" do Fórum das ONGs de Rondônia (ANEXO 4.A), encaminhada em 
12/03/92 aos Diretores Executivos do Banco Mundial (aproximadamente seis meses antes da assinatura dos acordos 
contratuais do PLANAFLORO) fez-se a seguinte alerta: 

Observa-se a falta de sintonia entre o governo estadual e o governo federal, sobretudo com orgãos como o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que tem agido em contradição às propostas 
do PLANAFLORO, desconsiderando o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia. Atualmente, o 
INCRA vem anunciando novos projetos de assentamento em regiões da zona IV (extrativismo) e zona V 
( manejo florestal sustentado). 

1 De acordo com a legislação sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia. a zona 02 abrange aproximadamente 
3.015.000 hectares em áreas de médio a baixo potencial agrícola. onde se prevê incentivar, em primeiro plano, a agricultura consorciada 
em sistemas agroflorestais, a nível de comunidade de pequenos produtores, residindo fora dos projetos oficiais de colonização. Tam~m 
nesta zona, verifica-se a presença de médios e grandes proprietários, em áreas destinadas a pecuária de grande e médio porte. 
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6. Num memorando de 12 de maio de 1992, apresentado pelo Fórum ao Sr. Luis Coirolo do Banco Mundial 
(ANEXO 4.B), alertou-se sobre: 

... a falta de respeito ao zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia por parte do INCRA. 

Especificamente, a carta destacou os seguintes problemas, citados acima: i) a criação pelo INCRA, em março 
de 1992, dos três projetos de assentamento (Curupira, Agua Azul e Rio do Conto), localizados dentro da zona IV 
(extrativismo vegetal), desrespeitando a legislação estadual sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico, e ii) a 
política do INCRA de reconhecer o desmatamento, associado à implantação de pastagens artificiais, como "benfeitoria" 
para fins de titulação de terras públicas. 

7. Num documento entitulado "Relatório sobre as Condições de Efetividade dos Documentos Contratuais do 
Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO)", elaborado pelo Instituto de Estudos Amazônicos e 
Ambientais (IEA) em setembro de 1992, alertou-se que o convênio entre o INCRA e Governo de Rondônia ainda não 
tinha sido assinado, e que: 

a atual política fundiária do INCRA, especialmente na criação de novos projetos de assentamento e alienação 
de terras públicas parece não estar levando em consideração os acordos contratuais no PLANAFLORO. 2 

O mesmo documento alerta que: 

... existem vários exemplos de problemas sérios de degradação ambiental e de forma geral, conflitos entre o 
que preconiza a primeira aproximação do zoneamento sócio-econômico-ecológico e a utilização atual dos 
recursos naturais. Em muitos casos, estes problemas são agravados pelo não reconhecimento do zoneamento 
e a legislação vigente, como no caso da política fundiária do INCRA. 

8. Os graves problemas envolvendo a política fundiária do INCRA em Rondônia, inclusive as violações dos 
acordos contratuais do PLANAFLORO, foram abordados numa série de correspondências do Fórum das ONGs de 
Rondônia, encaminhadas ao Presidente da República e à Presidência do INCRA. com cópias para o Banco Mundial. 

Estes documentos, que se encontram no ANEXO 05, incluem: 
a) Ofício ao Presidente da República em 28/05/92, b) Ofício ao Presidente do INCRA em 14/08/92, e) Ofício ao 
Presidente do INCRA em 08/09/92 e d) Ofício ao Presidente do INCRA em 15/04/93. 

9. Em 09 de março de 1993, a organização não-governamental ECOPORÉ (Ação Ecológica Vale do Guaporé, 
um dos membros fundadores do Fórum) numa carta endereçada a várias autoridades estaduais e federais, com cópia 
para o Banco Mundial (ANEXO 5.A), denunciou o processo de devastação ambiental no Vale do Guaporé, afirmando 
que: 

A atual Superintendência Estadual do INCRA e o representante do órgão em Costa Marques constituem-se 
nas maiores ameaças ao zoneamento estadual e na intensificação do processo de expropriação da terra 
ocupada tradicionalmente por populações de tradição extrativista em benefício sobretudo de grileiros e 
fazendeiros. O representante do órgão em Costa Marques afirma enfaticamente que não respeita o zoneamento 
estadual e a Constituição Estadual, e que obedece apenas o que lhe determina seu chefe. 

10. Em 27 de abril de 1993, a ECOPORÉ encaminhou um ofício ao Presidente do INCRA, com cópia para o 
Banco Mundial (ANEXO 5.C), em que se apresentou: 

.. elementos de prova da ação destrutiva do INCRA-RO, favorecendo a grupos ocuparem áreas habitadas 
tradicionalmente por populações extrativistas e em consciente desrespeito ao zoneamento estadual.. 

2 O referido relatório fez parte do trabalho de uma "Comissão para Exame do Cumprimento das Condições de Efetividade dos 
Documentos Contratuais do PLANAFLORO" criada em 29· de maio de 1992, através da Resolução no. 006 do Conselho Deliberativo do 
PLANAFLORO. A Comissão foi estabelecida com os seguintes membros: Secretaria Geral do PLANAFLORO, Secretaria de Estado da 
Agricultura, Indústria e Comércio (SEAGRI), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) Instituto de Estudos 
Amazônicos e Ambientais (lEA) e Articulação dos Povos Indígenas de Rondônia (APIR). Uma cópia do relatório foi entregue ao Banco 
Mundial em setembro de 1992. 
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11. No documento entitulado "Ata da Reunião sobre Impressões Preliminares Pertinentes à Implementação do 
PLANAFLORO", realizada em 27 de setembro de 1993, com a participação de membros do Comitê de Avaliação. 
Independente-COMA! e de Representante do Banco Mundial, foram feitas algumas observações sobre a política 
fundiária e o zoneamento, dentre as quais consta o seguinte: 

Discutiu-se sobre a necessidade de garantir, com urgência, soluções para os problemas fundiários e para as 
ações do INCRA que têm desrespeitado o zoneamento e a legislação ambiental. No novo convênio que 
deverá ser celebrado entre o INCRA e o Governo de Rondônia, deve-se conceder especial importância aos 
aspectos de alienação de terras públicas e regularização fundiária ... 

12. Em fevereiro de 1994, uma versão preliminar do primeiro relatório do Comitê de Avaliação Independente 
(COMAI) foi entregue ao Banco Mundial. Em 16 de março de 1994, foi enviada ao Banco Mundial a versão final do 
Resumo Executivo, onde constatou-se: 

... a falta de reconhecimento, por parte da Superintendência Regional do INCRA, da validade jurídica do 
zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, das unidades estaduais de conservação e de outra 
legislação ambiental vigente, nas atividades de criação de projetos de assentamento e regularização fundiária. 
Em decorrência disso, tem persistido práticas do INCRA em Rondônia que podem comprometer os objetivos 
do zoneamento estadual e do PLANAFLORO, tais como: i) propostas de aquisição de terras e criação de 
projetos de assentamento, em desacordo com o zoneamento estadual e outra legislação ambiental, e ii) a 
titulação de propriedades, pelo menos até 1992, em áreas de terras públicas, em desrespeito ao zoneamento 
estadual e a várias unidades estaduais de conservação . 

... a persistência de outras políticas do INCRA que induzem ao uso indiscriminado de recursos naturais, 
como, por exemplo, o reconhecimento do desmatamento em conjunto com a implantação de pastagens artificiais 
como "benfeitoria", visando a titulação de propriedades em terras públicas; sem considerar a sustentabilidade 
desta atividade a longo prazo, as características ecológicas locais, bem como possíveis conflitos com 
populações existentes (seringueiros, índios, etc.), 

O relatório do COMAI ainda ressaltou que: 

... o "Termo de Acordo" entre INCRA e o Governo de Rondônia, assinado em novembro de 1992, não 
contemplou a compatibilização das ações de regularização fundiária com as diretrizes do zoneamento e do 
manejo sustentável dos recursos naturais, conforme previsto na Seção 2.12 ( a) do Acordo de Projeto e a 
Seção 6.01 (b} do Acordo de Empréstimo do PLANAFLORO. 

Entre as principais recomendações do relatório do COMAI, figuram-se: 

Formalização legal da cooperação efetiva do INCRA nas atividades do PLANAFLORO, bem como o 
estabelecimento de diretrizes e responsibilidades institucionais para a ação governamental no setor fundiário, 
abordando assuntos como: critérios para a aquisição de terras e criação de projetos de assentamento, ação 
fundiária nas zonas 01 e 02, alienação de terras públicas, e implantação de unidades de conservação. 

Reavaliação da Instrução Normativa no.03 de 08/09/92, que permite o reconhecimento pelo INCRA do 
desmatamento e a implantação de pastagens como "benfeitorias", para fins de reconhecimento de posse e 
titulação de propriedades; ao mesmo tempo em que o INCRA tem desconsiderado o manejo florestal como 
atividade produtiva, para·fins de regularização fundiária. 

13. Numa correspondência encaminhada à Unidade Central de Florestas do Banco Mundial em 16 de maio de 
1994 (ANEXO 4.C), na ocasião de uma avaliação da sua política de florestas, o Fórum denunciou que: 

... os problemas de degradação ambiental nos ecossistemas florestais de Rondônia tem sido incentivados pela 
atuação dos próprios órgãos governamentais que atuam no Estado. Infelizmente, esses problemas tem sido 
neglenciados pelos gerentes do PIANAFLORO e os técnicos do Banco Mundial, mesmo quando estes implicam 
no descumprimento de acordos contratuais do PLANAFLORO. 
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Nessa correspondência, o Fórum enfatizou as contradições entre a política fundiária do INCRA e as diretrizes 
de conservação e manejo sustentável de florestas. 

14. Em 15 de junho de 1994, em correspondência endereçada ao Presidente e Diretores Executivos do Banco 
Mundial (ANEXO 4.D), o Fórum questionou outra vez a falta de assinatura do convênio entre o INCRA e o Governo 
de Rondônia, conforme previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO e denunciou novos exemplos de como: 

a Superintendência Regional do INCRA em Rondônia tem desrespeitado frontalmente o zoneamento sócio 
econômico-ecológico e a legislação ambiental, nas atividades de desapropriação, criação de projetos de 
assentamento e de regularização fundiária. 

Nas reivindições dessa carta, destacou-se a necessidade de: 

formalizar a cooperação efetiva do INCRA nas atividades relacionadas à questão fundiária, nos moldes 
estipulados nos acordos conratuais do PI.ANAFLORO. 

2.4 Omissões do Banco Mundial 

Os problemas descritos acima decorrem, em grande medida, da inexistência do convênio entre INCRA e o 
Governo de Rondônia, previsto como condição de efetividade do empréstimo para o PLANAFLORO. Apesar das 
alertas acima, o Banco Mundial manteve-se omisso durante um longo período na cobrança dos acordos contratuais do 
PLANAFLORO, especialmente em termos de exigir e fiscalizar o cumprimento da Seção 6.01 (b) do Acordo de 
Empréstimo e da Seção 2.12 (a) do Acordo de Projeto, junto ao Governo Federal. Nesse sentido, destacamos·os 
seguintes fatos: 

1. Da primeira missão de acompanhamento do PLANAFLORO realizada pelo Banco Mundial/MIR/SEAIN/ 
PNUD em novembro de 1992, não constam no documento de "Ajuda Memória" evidências da cobranças sobre a 
assinatura do convênio entre o INCRA e o Governo de Rondônia, conforme exigido nos acordos contratuais do 
PLANAFLORO. 

Conforme relatado acima, o "Termo de Acordo" entre INCRA e o Governo de Rondônia, assinado em de 
novembro de 1992, foi insuficiente, do ponto de vista jurídico e técnico, pem relação à Seção 2.12 (a) do Acordo de 
Projeto e à Seção 6.01 (b) do Acordo de Empréstimo. 

2. Em janeiro de 1993, contrariando os dispositivos dos acordos contratuais do PLANAFLORO, relativos ao 
convênio entre INCRA e o Governo de Rondônia, o Banco Mundial declarou a efetividade do empréstimo do 
PLANAFLORO. 

3. Em setembro de 1993, foi realizada a primeira missão de supervisão do Banco Mundial, depois do início dos 
desembolsos do empréstimo (em junho de 1993). Da Ajuda Memória dessa missão (ANEXO 6.B), também não 
constam compromissos sobre a assinatura de um convênio formal entre INCRA e o Governo de Rondônia. 

Somente foi registrado, vagamente, que o INCRA e o Governo de Rondônia assinariam um "Plano de Trabalho" 
até 07 /10/93 "para solução de problemas fundiários nas áreas 4, 5 e 6 e atividades de consolidação fundiárias nas áreas 
1 e 2". 3 

O referido "Plano de Trabalho" nunca foi assinado ou colocado em prática. 

4. Em 25 de março de 1994, foi encaminhado aos Diretores Executivos do Banco Mundial um relatório interno 
entitulado Brazil: Rondônia and Mato Grosso Natural Resource Management Projects (Loans 3444-BR and 3492- 
BR) Status of Implementation, assinado por Shahid-Javed Burlei, Vice-Presidente de Operações para América Latina e 
o Caribe (ANEXO 7.B). 

3 De acordo com a legislação estadual sobre o zoneamento, a "zona 06" abrange aproximadamente 6.400.000 hectares, incluindo uma 
variedade de ecossistemas frágeis, sem potencial conhecido de exploração sustentável, reservas indígenas e biológicas e outras áreas de 
preservação permanente. Nesta zona, o PLANAFLORO prevê a demarcação, proteção e manejo de unidades de proteção ambiental 
(parques, reservas biológicas, estações ecológicas, e reservas indígenas). 
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Nesse relatório interno do Banco Mundial, a única citação dos problemas envolvendo o INCRA e a política 
fundiária em Rondônia ocorre numa seção sobre o Comitê de Avaliação Independente (COMAI). Primeiro, o relatório 
afirma timidamente que o COMAI identificou: 

possíveis inconsistências entre as políticas de regularização fundiária do INCRA e os objetivos do projeto 
(p.10). 

Posteriormente, o relatório se limita a dizer que: 

... sobre as atividades de regularização fundiária, houve algumas discrepâncias nos pronunciamentos de 
representantes, que tem levantado preocupações no Estado ( de Rondônia) sobre possíveis planos de 
assentamento em áreas ecologicamente frágeis, que devem ser mantidas sob cobertura florestal permanente, 
de acordo com o zoneamento sócio-econômico-ecológico. Entretanto, o Banco tem recebido firmes garantias 
do INCRA que respeitará o zoneamento, e que um acordo operacional entre INCRA e o Governo de Rondônia 
foi assinado recentemente que deve reforçar esse entendimento. 

Numa análise criteriosa, torna-se evidente que houve uma tentativa deliberada nesse documento interno do 
Banco Mundial de distorcer o conteúdo do relatório do Comitê de Avaliação Independente (COMAI) do PLANAFLORO, 
com o objetivo de minimizar os problemas identificados e, ao mesmo tempo, criar uma impressão excessivamente 
otimista entre os Diretores Executivos sobre os encaminhamentos realizados pelo pessoal operacional do Banco e os 
órgãos governamentais.f 

Por exemplo, não sabemos qual é o "acordo operacional" que "foi assinado recentemente entre o INCRA e o 
Governo de Rondônia", conforme afirmação do referido relatório. Segundo os fatos já assinalados, cabe lembrar que: 

a) Conforme salientado acima, o "Termo de Acordo" entre INCRA e o Governo de Rondônia, assinado em 
novembro de 1992, não contemplou a compatibilização das ações de regularização fundiária com as diretrizes do 
zoneamento e do manejo sustentável dos recursos naturais, conforme previsto na Seção 2.12 (a) do Acordo de Projeto 
e a Seção 6.01 (b) do Acordo de Empréstimo do PLANAFLORO. 

b) Na Ajuda Memória da missão de supervisão de setembro de 1993 (ANEXO 6.B), somente definiu-se que 
o INCRA e o Governo de Rondônia assinariam um "Plano de Trabalho" até 07 /10/93 "para solução de problemas 
fundiários nas áreas 4, 5 e 6 e atividades de consolidação fundiárias nas áreas 1 e 2". Entretanto, o referido "Plano de 
Trabalho" não atendeu as exigências dos acordos contratuais do PLANAFLORO. De qualquer maneira, o acordo não 
foi assinado. 

5. Durante a missão de supervisão do Banco Mundial em agosto de 1994, cujo objetivo principal era discutir a 
carta enviada pelo Fórum das ONGs ao Banco em junho de 1994, houve alguns avanços nas discussões sobre a 
política fundiária em Rondônia (embora sem a participação do INCRA nas reuniões). 

Nos documentos de Ajuda Memória da referida missão (ANEXOS 6.C e 6.D), ficou definido a assinatura de 
um convênio entre INCRA e o Governo de Rondônia até 30 de setembro de 1994. Entretanto, essa meta não foi 
implementada. 

Na Ajuda Memória da última missão de supervisão do Banco Mundial (março-abril de 1995) (ANEXO 6.E) 
registrou-se: 

"a preocupação do BIRD pela aparente falta de colaboração do INCRA nas atividades do Projeto para 
atingir-se uma ocupação ordenada do Estado de Rondônia, condição básica para o desenvolvimento sustentável 
do Estado .... O Governo do Estado e a Missão do Banco esperam que o convênio possa ser assinado no dia 1 O 
de abril, antes da saída da missão de Brasüia: 

Apesar destas previsões, o referido convênio entre o INCRA e o Governo de Rondônia não foi assinado até o 
presente momento. 

4 Nesse sentido, o comportamento do Banco Mundial na execução do PLANAFLORO apresenta semelhanças com o projeto Sardar 
Sarovar (Narmada), financiado pelo Banco Mundial na Índia (ver: SARDAR SAROVAR, Toe Report of the lndependent Review, Morse 
Commission, Resource Futures Intemational, 1992). 
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6. No relatório de appraisal do Banco Mundial para o PLANAFLORO, incluiu-se em anexo uma "Matriz de 
Políticas, Medidas e Ações Ambientais" (ANEXO 7 .A) que constituiria a base do "programa de reformas institucionais" 
previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO (BIRD 1992:51-52). Sobre as questões de política fundiária na 
"matriz institucional", cabe salientar os seguintes pontos: 

. a) No ítem 02 da matriz de reformas institucionais, incluiu-se entre as "ações a serem monitoradas" a proibição de 
novos assentamentos e titulação de áreas sem potencial de desenvolvimento sustentável. de acordo com o zoneamento. 
Enfatizou-se que tais ações seriam "monitoradas continuamente." Entretanto, os fatos relatados acima demonstram claramente 
que o INCRA nunca respeitou tal proposta e que suas ações de assentamento e titulação de terras tampouco foram "monitoradas 
continuamente" pela coordenação do PLANAFLORO a nível governamental, nem pelo Banco Mundial. 

b) No ítem 02 da matriz institucional, também incluiu-se como "ações a serem tomadas" o "desenvolvimento 
de legislação fundiária e regulamentos, em conjunto com o INCRA, para assegurar que todas as atividades fundiárias 
no Estado sejam consistentes com o zoneamento". Conforme descrito acima, tais medidas nunca foram tomadas e o 
Banco Mundial foi omisso em não cobrar a sua implementação, junto aos órgãos goverrtamentais. 

e) No ítem 04 da "matriz institucional", o Banco Mundial afirma que o desmatamento já não era mais considerado 
pelo INCRA como ''benfeitoria" para fins de titulação de terras públicas. Entretanto, o Banco ignorou a existência, na 
época, da Portariano. 839 de 10/06/88, bem como das Portarias 811,812 e 813 de 26/08/91, o que permitiam que o INCRA 
reconhecesse o desmatamento, associado à introdução de pastagens artificiais, como forma de conseguir reconhecimento 
de posse da terra. Conforme descrito acima, as referidas portarias foram posteriormente revogadas pela Instrução Normativa 
no.03 de 08/09/92, o que representou um retrocesso do ponto de vista sócio-ambiental. 

2.5 Prejuízos Causados às Populações Locais 

A falta de cobranças por parte do Banco Mundial de um convênio formal entre o INCRA e o Governo de 
Rondônia como precondição para a efetividade do empréstimo do PLANAFLORO, conforme a Seção 2.12 (a) do 
Acordo de Projeto e a Seção 6.01 (b) do Acordo de Empréstimo, apresenta uma relação direta com a continuidade das 
políti~as do INCRA de assentamento e regularização fundiária mencionadas acima; políticas essas que tem incentivado 
a ocupação desordenada do espaço e a utilização indiscriminada de recursos naturais em Rondônia. 

Portanto, afirmamos que tais omissões do Banco Mundial têm prejudicado várias populações locais em 
Rondônia, especialmente populações extrativistas, ribeirinhos e comunidades indígenas que habitam nas áreas onde 
tem ocorrido o processo de expansão desordenada da fronteira, incentivado pelas políticas de órgãos governamentais 
como o INCRA. Exemplos concretos dos referidos prejuízos incluem podem ser encontrados entre as populações 
extrativistas do alto rio Candeias, rio Jaci-Paraná, Machadinho e rio Cautário, bem como nas Áreas Indígenas Uru-eu 
wau-wau, Mequens e Karipuna. 

Para os pequenos agricultores e trabalhadores rurais sem-terra, a atual política fundiária do INCRA, relacionada 
à inexistência do convênio entre INCRA e o Governo de Rondônia, previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO, 
tem resultado em grandes prejuízos. Por um lado, não são viabilizados mecanismos para resolver os problemas 
fundiários nas zonas 01 e 02, visando a intensificação agrícola, através da implantação de sistemas agroflorestais, 
entre pequenos agricultores, nos solos com maior potencial agrícola, atualmente sub-utilizados ou abandonados. 

Ao mesmo tempo. o INCRA, nas atividades de desapropriação, criação de projetos de assentamento e alienação 
de terras públicas, insiste em promover a ocupação desordenada das zonas 04, 05 e 06 num processo que beneficia 
sobretudo especuladores de terra, grileiros e madeireiros. Nestas áreas, os posseiros e pequenos agricultores assentados 
pelo INCRA têm enfrentado enormes dificuldades, incluindo a predominância de solos de baixo potencial agrícola e 
a falta de infraestrutura e serviços básicos. Nestas situações, verifica-se taxas altíssimas de desistência dos agricultores, 
em conjunto com a reconcentração da terra entre grandes pecuaristas e especuladores de terra. Como exemplo, apontamos 
o caso da Gleba Burití (município de Campo Novo) onde as práticas do INCRA tem prejudicado tanto os pequenos 
agricultores com as populações extrativistas e comunidades indígenas. · · 

Reiteramos que a persistência dos problemas descritos acima se relaciona com a falta de cobranças por parte 
do Banco Mundial da assinatura de um convênio formal entre o INCRA e o Governo de Rondônia, objetivando a 
definição de reformas na política fundiária do Estado, conforme previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO. 
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III. Zoneamento e Unidades Estaduais de Conservação 

3.1 A~ões Previstas no PLANAFLORO 

No programa de reformas institucionais, previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO incluiu-se entre 
outras medidas: i) a "institucionalização" do zoneamento sôcio-econômíco-ecolõgico de Rondônia e ii) "a estruturação 
do ITERON (Instituto de ferras e Colonização de Rondônia) para desenvolver e administrar a política fundiária 
estadual, de acordo com o zoneamento" (BIRD 1992:46).1 . 

Nos acordos contratuais do PLANAFLORO, foi previsto o estabelecimento e a manutenção de uma série de 
unidades estaduais de conservação. Na Seção 2.10 do Acordo de Projeto, definiu-se que o Governo de Rondônia 
deveria manter as seguintes unidades: Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos; Parques Estaduais de Guajará-Mirim, 
Candeias e Rio Corumbiara; Reservas Biológicas Estaduais de Rio Ouro Preto e Traçadal; Florestas Estaduais de 
Rendimento Sustentado do Rio São Domingos, Rio Abunã, Rio Roosevelt e Rio Madeira, bem como a Reserva 
Extrativista do Rio Preto/Jacundá. 

Na Seção 2.11 do Acordo de Projeto, definiu-se que até 30 de setembro de 1993, o Governo de Rondônia 
deveria criar por decreto, e depois manter, as seguintes unidades estaduais de conservação: a) Parques Estaduais de 
Serra dos Pareeis e Serra dos Reis; Reservas Extrativistas de Rio Pacaas Novos/Rio Novo, São Miguel/Pedras Negras, 
Jací-Paraná e Rio Cautário; Florestas Estaduais de Rendimento Sustentando (FERS) do Rio Guaporé, Rio Mequens, 
Rio Machado e Rio Vermelho. 

3.2 Evidências de Desvios 

No que se refere ao cumprimento desses dispositivos dos acordos contratuais do PLANAFLORO, gostariamos 
de salientar os seguintes fatos: 

1. Não obstante a existência de legislação estadual sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, 
a sua efetiva "institucionalização", conforme previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO,- tem sido 
comprometida. Cabe salientar que a Lei Complementar no.52 de 20/12/91, que dispõe sobre o zoneamento estadual 
previu no artigo 7º a sua regulamentação num prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Tal ato jurídico era necessário para 
definir diretrizes e normas sobre assuntos como, por exemplo, o manejo de recursos naturais nas várias zonas e sub 
zonas, a elaboração das sucessivas aproximações do zoneamento e a criação e implantação de unidades estaduais de 
conservação. 

A regulamentação da Lei Complementar no. 52 ocorreu apenas em março de 1994, através do Decreto no. 
6.316 de 02/03/94.2 Entretanto, o referido decreto se limitou a repetir, de forma pobre e imprecisa, o que já constava 
na Lei Complementar no.52. Portanto, o Decreto 6.316 não contribui efetivamente para superar problemas de 
"institucionalização" do zoneamento estadual, conforme previstos nos documentos de empréstimo do PLANAFLORO. 

2. O ITERON não tem se instrumentalizado para assumir a gestão das terras públicas em Rondônia. Por exemplo, 
até o momento, o ITERON ainda não apresentou projetos técnicos junto ao INCRA, justificando transferências 
patrimôniais da União para o Estado, conforme previsto na legislação federal (Decreto N° 2.375, de 24/11/87). Ou 
seja, o ITERON constitui-se em um órgão de terras sem patrimônio fundiário, o que torna questionável a sua própria 
existência: · 

3. Até o momento, não foram criadas as seguintes unidades de conservação, conforme previsto nas seções 2.10 
e 2.11 do Acordo de Projeto: Reservas Extrativistas do Rio São Miguel/Pedras Negras, Jací-Paranã e Rio Cautário, e 
a Floresta Estadual de Rendimento Sustentado do Rio Guaporé. 

1 O ITERON foi criado através da Lei Estadual no. 203 de 20/06/88, com a incumbência de ser o órgão executor da 
política fundiária do Estado. No âmbito do PLANAFLORO, o ITERON foi definido como o principal órgão 
responsável pela implantação do zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia 

2 O primeiro instrumento jurídico sobre o zoneamento estadual, o Decreto no.3.782 de 14/06/88, nunca foi 
regulamentado, apesar das previsões legais nesse sentido. 
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4. De maneira geral, o Governo de Rondônia não tomou as medidas jurídicas e institucionais necessárias para 
garantir a efetiva criação e implantação de unidades estaduais de conservação, especialmente no que se refere à sua 
regularização fundiária. 3 Vale salientar que algumas unidades estaduais de conservação requerem a definição formal 
de novas figuras jurídicas (por exemplo, as "Florestas Estaduais Extrativistas" e Florestas Estaduais de Rendimento 
Sustentado"). Até o momento, não foram tomadas iniciativas concretas pelo Governo de Rondônia nesse sentido. 

5. Durante os últimos anos, enquanto o INCRA tem promovido um verdadeiro loteamento de unidades estaduais 
de conservação, o Governo de Rondônia não tomou nenhuma ação preventiva para contornar esse problema, apesar 
das responsibilidades estabelecidas nas Seções 2.10 e 2.11 do Acordo de Projeto. Alguns exemplos desse problema 
incluem: Parque Estaduais do Corumbiara, Candeias e Serra dos Pareeis; Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado 
do Rio São Domingos, Rio Abunã; e a Floresta Estadual Extrativista do Rio Preto/Jacundá. 

Não obstante suas atribuições legais como "guardião" do zoneamento estadual, inclusive nos acordos contratuais 
do PLANAFLORO, o ITERON não tem questionado os constantes atos de desrespeito ao zoneamento sócio-econômico- 
ecológico, por parte dos órgãos públicos como o INCRA.4 

6. Durante o ano de 1994, o ITERON contratou, com recursos do empréstimo do Banco Mundial, os serviços de 
empreiteiras para realizar a demarcação topográfica de várias unidades de conservação. As referidas demarcações 
apresentaram uma série de graves irregularidades: 

Em primeiro lugar, em vários casos as demarcações contratadas pelo ITERON em 1994 não corresponderam 
aos limites originais das unidades estaduais de conservação, conforme seus respectivos decretos de criação. Nesses 
casos, a demarcação excluiu áreas tituladas irregularmente pelo INCRA, ou simplesmente objeto de especulação 
fundiária-visando atender interesses de grileiros, pecuaristas e madeireiros.P 

Por exemplo, no caso do Parque Estadual do Corumbiara (criado pelo Decreto Nº 4.576, de 23/03/90) a 
demarcação contratada pelo ITERON excluiu 159.215 hectares, atendendo os interesses de grandes pecuaristas e 
especuladores fundiários. A área excluída na demarcação corresponde a vários títulos expedidos irregularmente pelo 
INCRA através de CPCVs, durante os anos de 1991-92, ou seja, após a criação do Parque Estadual, bem como áreas 
de simples "grilagem" de terras. 

No caso do Parque Estadual de Guajará-Mirim, criado pelo Decreto no. 4.575 de 23/03/90, a área demarcada 
pelo ITERON excluiu uma parte significativa do Parque (51.665 hectares) inclusive uma região de serras caracterizada 
por um ecossistema frágil. De fato, essa "redução" do Parque Estadual de Guajará-Mirim teve a função estratégica de 
facilitar a abertura da rodovia BR-421 entre as cidades de Nova Mamoré (na fronteira com Bolívia) e Ariquemes (no 
eixo da rodovia BR-364), permitindo o acesso por madeireiros, pecuaristas, especuladores de terra e outros a uma 
região isolada. 

Além disso, existem indícios da práticade superfaturamento nas licitações para as demarcações das unidades 
de conservação contratadas pelo ITERON, inclusive com valores superiores a aqueles estabelecidos no Plano Operativo 
Anual (POA) para 1994. 6 e· 

3 Nos casos dos decretos que criaram as "Florestas Estaduais Extrativistas" e as "Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado" 
existentes, afirma-se somente que as terras e benfeitorias no seu perímetro "poderão ser declaradas de utilidade pública, se não forem 
cumpridas as diretrizes de manejo, constantes do Zoneamento Sácio-Econômico-Ecolâgico de Rondônia" 

No caso das "Florestas Estaduais Extrativistas", esta ambiguidade deliberada contrasta com a legislação federal sobre as Reservas 
Extrativistas (Decreto Federal no.98.897 de 30/01/90), principalmente no que diz respeito aos procedimentos de regularização fundiária e 
concessão de uso às comunidades locais: 

4 Para urna análise dos entraves político-institucionais que têm comprometido o desempenho do ITERON, veja: a) Diagnóstico Institucional 
Preliminar de Órgãos Executores do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFWRO), Instituto de Estudos Amazônicos e 
Ambientais (IEA), Porto Velho, novembro de 1992; b) Diagnóstico Institucional: Situação Atual de Funcionamento do Instituto de Terras e 
Colonização de Rondônia - rrERON e Condições de Operacionalização do Contexto do Projeto PLANAFLORO, Elaborado por Raul Ortiz 
(Consultor Fundiário), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/PL~AFLORO), março de 1995. 

5 Ao exemplo do INCRA, as ações do ITERON também entram em confronto com o artigo 225, inciso m da Consitituição Federal, no 
que se refere aos limites sobre a alteração e/ou supressão de áreas de proteção ambiental. 

6 Veja: Ortiz (citado acima). De maneira geral, este problema se relacona com os fatos descritos no capítulo VII, referentes a 
monitoramento e avaliação, supervisão, licitação e auditoria independente. 
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Finalizando, cabe observar que a Seção 2.1 O do Acordo de Projeto do PLANAFLORO inclui entre as unidades 
estaduais de conservação a serem mantidas pelo Governo de Rondônia o Parque Estadual de Corumbiara e o Parque 
Estadual de Guajará Mirim. 

3.3 Tentativas de Alertar o Banco Mundial 

No que diz respeito aos desvios relacionados com o zoneamento sócio-econômico-ecológico e unidades 
estaduais de conservação, vale destacar as seguintes tentativas de alertar o Banco Mundial: 

3.3.1 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico 

1. Na carta de 11 de dezembro de 1989, assinada por Osmarino Amâncio Rodrigues (CNS) e Ailton Krenak 
(UNI) enviada aos senhores Shahid Hussain (Vice Presidente para America Latina) e Armeane Choksi (Diretor, 
Departamento Brasileiro) do Banco Mundial (ANEXO l.B), reivindicou-se: 

... que antes da aprovação de um empréstimo, o Banco esclareça quais garantias terão do cumprimento do 
zoneamento agro-ecológico ... 

2. Na correspondência de 09 de janeiro de 1990, assinada por 35 organizações não-governamentais brasileiras e 
internacionais, encaminhada ao Sr. E. Patrick Coady, Diretor Executivo do Banco Mundial (ANEXO 1.C), revindicou 
se, entre outras medidas, que os desembolsos do PLANAFLORO fossem condicionados à inclusão de um cronograma, 
a ser submetido ao Banco para inclusão no Acordo de Empréstimo, de medidas para: 

... estabelecer a integridade física das zonas agroecolâgicas, especialmente a zona 04, designada para atividades 
extrativistas. Atualmente, o projeto carece de medidas específicas e cronogramas para comprometer o Governo 
Brasileiro a assegurar as zonas agroecológicas propostas. Por exemplo, áreas designadas como reservas 
extrativistas estão sendo alvo da construção de estradas, titulação de terras, extração ilegal de madeira, 
especulação fundiária e desmatamento ... 

3. No memorando do Fórum das ONGs de Rondônia ao Sr. Luís Coirolo do Banco Mundial em 12/05/92 
(ANEXO 4.B), enfatizou-se inicialmente a falta de participação das ONGs nas discussões sobre o zoneamento estadual: 

Embora o zoneamento estadual constitua uma base para o planejamento de todas as atividades do 
PLANAFLORO, as organizações não-governamentais tem sido marginalizadas nas atividades da Comissão 
do Zoneamento Sôcio-Bconômicco Ecológico de Rondônia. A grande maioria das ONGs não participa 
dessa comissão ( alias, nenhuma entidade ambientalista). Vale salientar que muitas decisões importantes 
serão tomadas na Sub-Comissão Técnica do Zoneamento, onde participa nenhuma organização não 
governamental." 

Posteriormente, o documento afirma: 

Ainda não. existe uma definição clara sobre o papel do governo do estado na política fundiária de Rondônia, 
especificamente o papel do Instituto de Terras e Colonização de Rondônia ( ITERON), atualmente com estrutura 
inoperante e não cumprindo o papel para o qual foi criado. 

4. No documento entitulado Relatório sobre as Condições de Efetividade dos Documentos Contratuais do Plano 
Agropecuário e Florestal de Rondônia ( PLANAFLORO ), elaborado pelo Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais 
IEA em setembro de 1992, alertou-se que: 

No que diz respeito à institucionalização do zoneamento, a Lei Complementar no.52 de 20/12/91, que dispõe 
sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico, prevê a sua regulamentação, conforme o seu artigo 7º, pelo 
Poder Executivo dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias, sendo que isto ainda não ocorreu. 
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5. No documento entitulado Ata da Reunião sobre Impressões Preliminares Pertinentes à Implementação do 
Pl.ANAFLORO, realizada em 27 de setembro de 1993, com a participação de membros do Comitê de Avaliação 
Independente-COMA! e de Representante do Banco Mundial, consta o seguinte: 

Concordou-se sobre a importância da criação de um grupo interinstitucional de trabalho, envolvendo órgãos 
governamentais e não-governamentais, objetivando a definição de diretrizes para a compatibilização da 
política fundiária com os objetivos do zoneamento sôcio-econômico-ecológico e a legislação ambiental. O 
grupo, entre as suas atribuições, deveria ter a responsibilidade de elaborar minuta de decreto de 
regulamentação da Lei Complementar no.52 de 20/12/91, que dispõe sobre o zoneamento sócio-econômico 
ecológico. 

6. No relatório do Comitê de Avaliação Independente (COMAI) do PLANAFLORO (março de 1994), os problemas 
mencionados acima outra vez foram identificados. No Resumo Executivo do relatório, alertou-se sobre: 

a ausência de medidas mais eficazes para garantir a institucionalização do zoneamento sócio-econômico 
ecolô gico de Rondônia, destacando-se a falta de regulamentação da lei estadual do zoneamento (Lei 
Complementar no.52 de 20/12/91 ). 

a não consolidação e instrumentalização do Instituto de Terras e Colonização de Rondônia (ITERON), para 
que este tivesse condições de assumir a gestão efetiva do patrimônio fundiário estadual. 

7. Na carta de 15/06/94, encaminhado pelo Fórum das ONGs de Rondônia ao Presidente e aos Diretores Executivos 
do Banco Mundial (ANEXO 4.D), repetiu-se a cobrança sobre diversos ítens denunciados anteriormente, tais como: 

... a ausência de medidas jurídicas e institucionais, por parte do Governo de Rondônia, para implantar 
efetivamente o zoneamento sócio-econômico-ecológico e as unidades estaduais de conservação. 

Nesse documento, o Fórum criticou a falta de vontade política do Governo Estadual em regulamentar a 
legislação estadual sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico. Sobre o contéudo do decreto que regulamentaou 
a Lei Complementar 52, argumentou-se que: 

o Decreto Estadual 6.316 de 02/03/94 não contribui efetivamente para regulamentar a Lei Complementar 
no. 52, principalmente no que diz respeito às diretrizes de manejo dos recursos naturais nas áreas zonais e às 
medidas necessárias para viabilizar a implantação das unidades estaduais de conservação. O referido decreto 
também não incluiu a caracterização dos limites da primeira aproximação do zoneamento, através de memorial 
descritivo, conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar no.52. 

A minuta do referido decreto não foi encaminhada préviamente à Comissão Estadual do Zoneamento Sócio 
Econômico-Ecológico para apreciação, contrariando o artigo l", inciso IV do Decreto no. 5.449 de 16/01/ 
92. Ao que tudo indica, a regulamentação da lei do zoneamento, daforma que foi efetuada pelo Governo de 
Rondônia, representa apenas uma manobra para agradar ao Banco Mundial ( ou seja, "para o inglês ver"). 
Tal atitude do Governo Estadual compromete mais uma vez a eficácia do zoneamento sócio-econômico 
ecológico como instrumento de planejamento regional. 

3.3.2 Unidades Estaduais de Conservação 

1. Em 13 de outubro de 1988, o Sr. Francisco "Chico" Mendes do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) 
enviou uma carta ao Sr. Barber Conable, Presidente do Banco Mundial em que se reclamou da falta de participação 

· ativa do CNS e outras organizações representativas na elaboração do sub-componente de Reservas Extrativistas do 
PLANAFLORO (ANEXO l .A). Além disso, Chico Mendes afirmou o seguinte: 

Achamos que as reservas extrativistas incluídas no Polonoroeste ll foram somente para dar a proposta 
governamental ao Banco Mundial um tom ecológico, tão em moda últimamente, e para assegurar esse 
empréstimo tão vultuoso" 7 

7 No início da elaboração do PLANAFLORO, a denominação original do projeto era "POLONOROESTE Il". 
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A referida carta ainda alerta: 

... se a presença do Conselho Nacional dos Seringueiros continuar sendo desprezada pelo Governo de Rondônia, 
com certeza serão criados não reservas extrativistas, mas assentamentos de colonização com os mesmos 
erros do levaram o Polonoroeste ao desastre atual. Ou seja, será gasto muito dinheiro com a criação de 
infraestrutura estranha aos povos da floresta, insustentável de se manter, causando a desmoralização de 
nossa proposta de criação de reservas extrativistas ... 

2. No memorando do Fórum das ONGs de Rondônia ao Sr. Luís Coirolo do Banco Mundial em 12/05/92 
(ANEXO 4.B), alertou-se sobre a necessidade de se definir instrumentos para garantir a efetiva implantação das 
unidades estaduais de conservação, conforme previsto no PLANAFLORO: 

A criação de Reservas Extrativistas no Estado de Rondônia implicaria na desapropriação de várias 
propriedades privadas, visando a outorgação de concessão real de uso para os seringueiros. Salientamos 
que a implantação das "florestas estaduais extrativistas" previstas no PLANAFLORO não prevê nenhuma 
mudança na estrutura fundiária destas áreas. Outrossim, existem grande proprietários dentro de ''florestas 
de rendimento sustentado" (zona 05), que não aceitam os limites impostos pelo zoneamento em relação ao 
desmatamento e a abertura de pastagens, inclusive fazendo "lobby" com deputados estaduais para a revogação 
dos decretos de criação destas unidades de conservação. 

3. A necessidade de agilizar a criação de várias unidades estaduais de conservação em Rondônia (inclusive 
aquelas previstas nos acordos contratuais do PLANAFLORO) bem como a existência de atos ilegais de degradacão 
ambiental nestas áreas foram o objeto de uma série de documentos elaborados por organizações não-governamentais 
em Rondônia, com cópias encaminhadas ao Banco Mundial. 

Por exemplo, listamos a seguir uma série de correspondências da Organização dos Seringueiros de Rondônia 
(OSR) e ECOPORÉ, encaminhadas a órgãos governamentais com cópias para o Banco Mundial. Esses documentos 
referem-se a graves problemas no Vale do Guaporé, inclusive na região do Rio Cautário, uma das áreas previstas nos 
acordos contratuais do PLANAFLORO para a criação de Reserva Extrativista (Seção 2.11 do Acordo de Projeto): 

a) Ofício nº 19/93 da ECOPORÉ, de 09 de março de 1993, encaminhado ao Governador de Rondônia, SEDAM, 
ITERON e Pelotão Florestal (ANEXO 4.A); 

b) Carta da OSR e ECOPORÉ, de 26 de abril de 1993, endereçada ao Secretário de Desenvolvimento Ambiental 
do Governo de Rondônia (SEDAM-RO) (ANEXO 4.B); 

e) Ofício nº 042/93 da ECOPORÉ, de 27 de abril de 1993, endereçada ao Presidente do INCRA (ANEXO 
4.C); 

d) Carta da OSR e ECOPORÉ, de 22 de junho de 1993, encaminhada a vários órgãos estaduais e federais 
(ANEXO 4.E); 

e) Ofício nº 41/94 da ECOPORÉ, de 07 de abril de 1994, enviado à SEDAM, PMF e IBAMA (ANEXO 4.H); 

f) Ofício nº 055/94, da ECOPORÉ, de 23 de maio de 1994, encaminhado à SEDAM, PMF, ITERON, IBAMA 
e INCRA (ANEXO 4.J). 

4. No documento entitulado "Ata da Reunião sobre Impressões Preliminares Pertinentes à Implementação do 
PLANAFLORO", realizada em 27 de setembrode 1993, com a participação de membros do Comitê de Avaliação 
Independente-COMA! e de Representante do Banco Mundial, confirmou-se que o grupo interinstitucional de trabalho 
(mencionado acima) deve incluir entre suas atribuções a responsibilidade de: 

elaborar propostas para a definição da figura jurídica de Reservas Extrativistas e outras unidades de 
conservação ao nível estadual, e propor normas complementares para a efetiva implantação dessas unidades 
estaduais. 
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5. No Resumo Executivo do relatório final do Comitê de Avaliação Independente-COMA! do PLANAFLORO, 
entregue ao Governo de Rondônia e ao Banco Mundial em março de 1994, alertou-se novamente sobre: 

a falta de normatização, por parte do Governo de Rondônia, das medidas jurídicas e institucionais necessárias 
para garantir a efetiva implantação das unidades estaduais de conservação formalmente criadas; por exemplo, 
os mecanismos para atender eventuais ações de regularização fundiária, concessão de uso, elaboração de 
plano de manejo, etc; 

a não apresentação, pelo ITERON, de projetos técnicos junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), visando a transferência de terras públicas federais para o domínio estadual e de ações 
legais, necessárias para a implantação das mesmas ( inclusive a definição das figuras jurídicas das várias 
unidades estaduais de conservação) 

6. Na correspondência encaminhada à Unidade Central de Florestas do Banco Mundial em 16 de maio de 1994 
(ANEXO 4.C), o Fórum fez uma alerta sobre a existência de políticas governamentais que estavam comprometendo 
as diretrizes de conservação e manejo sustentável de florestas. Entre suas observações específicas, consta o seguinte: 

No caso das "Florestas Estaduais Extrativistas", previstas para serem criadas e implantadas no PIANAFLORO, 
não se definiu ainda uma estratégia de regularização fundiária e concessão de uso, ao exemplo da legislação 
federal sobre Reservas Extrativistas. Além disso, a primeira versão do zoneamento não contou com estudos 
de campo e consultas junto às populações extrativistas locais. O resultado desse fatores, em combinação com 
as políticas equivocadas do INCRA, SEDAM e IBAMA, tem sido a existência de constantes invasões de áreas 
ocupadas por seringueiros, facilitadas pelas ações dos próprios órgãos governamentais. 

7. Na carta de 15 de junho de 1994 ao Presidente e aos Diretores Executivos do Banco Mundial (ANEXO 4.D), 
o Fórum das ONGs de Rondônia alertou que: 

o Governo de Rondônia não tomou as medidas jurídicas e institucionais necessárias para garantir a efetiva 
implantação dessas unidades de conservação, especialmente no que diz respeito aos procedimentos de 
regularização fundiária. Algumas unidades estaduais de conservação implicam na definição de novas figuras 
jurídicas (por exemplo, as Florestas de Rendimento Sustentado), sendo que até o momento não foram tomadas 
iniciativas coerentes pelo Governo de Rondônia neste sentido. 

No mesmo documento, o Fórum ainda denunciou: 

... a contratação de serviços de demarcação de unidades estaduais de conservação pelo Instituto de Terras e 
Colonização de Rondônia (/TERON) que apresentam graves irregularidades, inclusive a redução ilegal de 
seus perímetros; 

O ITERON está promovendo a demarcação de várias unidades de conservação, onde medidas necessárias de 
regularização fundiária não foram tomadas; 

O ITERON está contratando a demarcação de unidades estaduais de conservação, sem a transferência 
patrimonial de terras públicas federais; 

O ITERON contratou a demarcação de várias "Reservas Extrativistas" que simplesmente não existem. Essa 
situação se refere às áreas do Rio Cautârio, Curralinho, Baixo São Miguel, que ainda não foram criadas por 
decreto. Nesse sentido, as demarcações deixam de ter qualquer validade jurídica. Pelo menos no caso do Rio 
Cautârio, essa situação é o resultado da oposição de elites locais, associadas à exploração madeireira e 
pecuária, que não aceitam a criação das Reservas Extrativistas. 
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3.4 Omissões do Banco Mundial 
1 

Nos últimos anos, durante a preparação e execução inicial do PLANAFLORO, o Banco manteve-se omisso 
frente a vários problemas que se relacionam ao zoneamento estadual e às unidades estaduais de conservação. Nesse 
sentido, destacamos os seguintes pontos: 

3.4.1 Legislação sobre o Zoneamento Estadual 

Embora o Banco Mundial, desde uma fase inicial de negociação do PLANAFLORO, tenha pressionado o 
Governo de Rondônia para "oficializar" o zoneamento sócio-econômico-ecológico, tais iniciativas têm sido feitas de 
forma bastante tímida e insuficiente, inclusive do ponto de vista dos acordos contratuais do projeto. Nesse sentido, 
vale destacer os seguintes fatos: 

1. O primeiro instrumento jurídico sobre o zoneamento estadual, o Decreto no.3.782 de 14 de junho de 1988, 
nunca foi regulamentado, apesar das previsões legais nesse sentido. Não se tem notícias de cobranças do Banco 
Mundial sobre esse assunto, no periodo de 1988 a 1991. 

2. Em setembro de 1989, foi promulgada uma nova Constituição Estadual pela Assembleia Legislativa de 
Rondônia, onde se estabeleceu no seu artigo 6º, inciso 2º, que o zoneamento sócio-econômico-ecológico seria instituído 
por lei complementar. Entretanto, o Executivo levou mais de dois anos para enviar à Assembléia Legislativa do 
Estado (ALE) a minuta de uma lei complementar sobre o zoneamento. Conforme mencionado antes, a Lei 
Complementar no.52, que dispõe sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, foi aprovada pela 
ALE somente em 20 de dezembro de 1991 . 

Durante esse intervalo, não se tem notícias de cobranças, por iniciativa própria, do Banco Mundial sobre esse 
assunto. 

3. Conforme descrito acima, a Lei Complementar no. 52 de 20/12/91 previu sua regulamentação dentro de um 
prazo de sessenta dias. Entretanto, o Governo de Rondônia atrasou mais de dois anos para tomar alguma iniciativa 
nesse sentido, através da publicação do Decreto no. 6.316 de 02/03/94. Nesse período, não se tem notícias de cobranças 
do Banco Mundial sobre esse assunto, apesar das exigências dos acordos contratuais do PLANAFLORO a respeito da 
"institucionalização" do zoneamento estadual. 

4. Nos documentos de "Ajuda Memória" das missões de supervisão do Banco Mundial em novembro de 1992 
(ANEXO 6.A) e setembro de 1993 (ANEXO 6.B), não constam exigências sobre a tomada de medidas objetivando a 
regulamentação da lei estadual do zoneamento (Lei Complementar no. 52 de 20/21/91); 

5. No relatório interno do Banco Mundial de 25/03/94, entitulado "Brazil: Rondônia and Mato Grosso Natural 
Resource Management Projects (Lns 3444-BR and 3492-BR) Status of Implementation" (ANEXO 7.B) consta que 
o Comitê de Avaliação Independente (COMAI) identificou a "necessidade de promulgar regulamentos para a lei do 
zoneamento". Posteriormente, o relatório afirma que após a entrega do relatório do COMAI, o Governo de Rondônia 
aprovou regulamentos para o zoneamento estadual e que estes seriam analisados detalhadamente pelo Banco Mundial. 

Caberia investigar se o Banco Mundial fez a referida análise do Decreto no. 6.316 de 02/03/94, considerando 
os problemas mencionados acima. Vale observar que não se tem notícias de questionamentos feitos pelo Banco 
Mundial sobre o conteúdo do decreto até a missão de agosto de 1994, provocada pela carta do Fórum de 15 de junho 
de 1994. 

6. Na missão de supervisão do Banco Mundial de agosto de 1994, consta na Ajuda Memória entre o Governo de 
Rondônia e o Fórum (ANEXO 6.D) que seriam tomadas medidas corretivas para garantir: 

"a revisão do Decreto no. 6.316, que regulamentou a Lei Complementar no. 52, com prazo de entrega da 
proposta de decreto alternativo de até 06/10/94". 

Até o momento, essa medida nunca foi cumprida. 
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7. No documento de ''Ajuda Memória" de abril de 1995 (ANEXO 6.E) da última missão de supervisão do Banco 
Mundial, não constam cobranças sobre a necessidade de se promover a revisão o Decreto no. 6.316, apesar da falta de 
cumprimento das medidas previstas na Ajuda Memória de agosto de 1994. 

8. No âmbito da "Matriz de Políticas, Medidas e Ações Ambientais" do programa de reformas institucionais do 
PLANAFLORO (BIRD 1992:51-52, veja.A.NEXO 7.A), cabe salientar os seguintes pontos, que se refere ao zoneamento 
sócio-econômico-ecológico: 

a) De acordo com o ítem 01 da matriz institucional, as "ações a serem monitoradas" deveriam incluir a 
"fiscalização contínua do zoneamento" por parte do ITERON e a Polícia Florestal. Claramente, essa medida nunca foi 
cumprida satisfatoriamente pelos órgãos governamentais, e.o Banco Mundial tem sido omisso na cobrança de sua 
implementação. 

b) No âmbito do ítem 01 da matriz institucional, incluiu-se entre as "ações já tomadas" a assinatura do 
Decreto no.3.782 de 14/06/88 e a Lei Complementar no. 52 de 20/12/91. Entretanto, não se incluiu entre as "ações a 
serem tomadas" a regulamentação da legislação do zoneamento, apesar das previsões legais nesse sentido e a sua 
importância para a implementação efetiva do zoneamento. 

3.4.2 Unidades Estaduais de Conservação 

1. Desde uma fase inícial da negociação do PLANAFLORO, o Banco Mundial tem pressionado o Governo de 
Rondônia para formalizar a criação das unidades estaduais de conservação. Por exemplo, num documento de "Ajuda 
Memória" de 1989, consta que: 

A criação de todas as Unidades de Conservação Estaduais, sem restrições por parte do Governo Federal, 
será condição básica para que o Banco desembolse qualquer fundo correspondente ao Projeto. Esta condição 
de desembolso obriga ao IEF e a SEMARO a acelerar os estudos condizentes a criação destas Unidades e ao 
Estado em geral, a adotar as providências necessárias com a maior urgência. (Aide Memoire/BIRD. 
Componentes: Conservação e Prot~ão Ambiental e Utilização Sustentada de Recursos Florestais, 14 de 
agosto de 1989) 1 

2. No período de 1989 a 1991, o Governador de Rondônia assinou decretos criando uma série de unidades 
estaduais de conservação, em grande medida como resposta a pressões do Banco Mundial. Entretanto, as deficiências 
jurídicas dos referidos decretos, conforme descrito acima, não foram objeto de questionamento por parte do Banco 
Mundial. 

3. Da mesma forma, não houve cobranças do Banco Mundial a respeito da necessidade do ITERON de apresentar 
projetos técnicos objetivando a transferência de terras públicas federais para o Estado ( ou sua administração conjunta). 
Tais atos constituem uma necessidade, do ponto de vista jurídico, para viabilizar a implantação das unidades de 
criação, conforme previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO. 

4. A primeira vez que consta num documento de "Ajuda Memória" compromissos sobre a necessidade de definir 
a figura jurídica das unidades estaduais de conservação ocorreu em setembro de 1993 (ANEXO 6.B), por cobrança de 
entidades do Fórum. Nesse documento, afirmou-se que: 

até 15 de novembro de 1993, será elaborado e apresentado à Assembléia Legislativa o anteprojeto de Lei 
criando a figura de Reserva Extrativista. Posteriormente, serão efetuados os respectivos decretos de 
regulamentação e criação de cada reserva extrativista. 

até 15 de novembro de 1993, será elaborado e apresentado à Assembleia Legislativa do Estado um anteprojeto 
de Lei criando a figura de Florestais Estaduais de Rendimento Sustentado (FERS). Posteriormente, serão 
eftuados os respectivos decretos de regulamento e criação de cada FERS. 

Infelizmente, essas tarefas nunca foram implementadas. 

1 Durante uma transição no Governo de Rondônia no início de 1991, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (SEMARO) foram extintos com a criação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). 
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5. Nos documentos de Ajuda Memória entre o Banco Mundial, MIR e Governo de Rondônia de agosto de 1994 
(ANEXOs 6.C), foram incluídos os seguintes compromissos: 

A SEPLANAFLORO, conjuntamente com a SEDAM e O ITERON, e com o apoio do PNUD prepararão um 
documento com a definição de 'lliretrizes e procedimentos para a implantação das unidades de conservação 
no âmbito do Estado de Rondônia até 30 de setembro de 1994 e farão o seu encaminhamento para o Fórum 
das ONGs e CNP Ambiental para discussão." 

... torna-se necessária a criação da figura jurídica que caracterizará uma floresta estadual de rendimento 
sustentado até 15 de dezembro de 1994." ' 

A SEDAM realizará em integração com a Organização dos Seringueiros de Rondônia ( OSR) ITERON e apoio 
do PNUD, a elaboração de um Plano de Implantação de Reservas Extrativistas, envolvendo a abordagem 
das questões ambiental, fundiária, de saúde e educação até novembro de 1994". 

Até o momento, essas tarefas não foram cumpridas. 

6. Observa-se nos documentos de Ajuda Memória das missões de supervisão do Banco Mundial de 11/92, 09/93 
e 08/84, a ausência de compromissos com~ para a criação de várias unidades estaduais de conservação, inclusive 
aquelas contempladas nas Seções 2.1 O e 2.11 do Acordo de Projeto: Reservas Extrativistas do Rio São Miguel/Pedras 
Negras. Jací-Paraná e Rio Cautário. e a Floresta Estadual de Rendimento Sustentado do Rio Guaporé. 

Na Ajuda Memória de setembro de 1993 (ANEXO 6.B), foram combinados prazos para a demarcação de 
unidades de conservação que ainda não existiam (p.ex. RESEXs do Rio Cautário, Curralinho e Jací-Paraná) sem 
cobranças por parte do Banco Mundial sobre prazos para a criação legal das respectivas áreas. 

7. No relatório interno do Banco Mundial, entitulado "Brazil: Rondônia and Mato Grosso Natural Resource 
Management Projects ( Loans 3444-BR and 3492-BR) Status of Implementation" não constam informações sobre as 
irregularidades apontadas acima, apesar de constarem no próprio relatório do Comitê de Avaliação Independente 
(COMAI). 

8. No documento de Ajuda Memória de agosto de 1994, entre o BIRD, MIR, Governo de Rondônia e PNUD 
(ANEXO 6.C), não constam cobranças do Banco Mundial sobre as demarcações irregulares contratadas pelo ITERON 
que, por sua vez, comprometeram as seções 2.10 e 2.11 do Acordo de Projeto (conforme denunciado na carta do 
Fórum de 15/06/94). 

Apesar dos compromissos da Ajuda Memória de agosto de 1994, entre o Governo de Rondônia e o Fórum, o 
ITERON recusou a divulgar publicamente os mapas com as demarcações irregulares, contratadas com recursos do 
empréstimo do Banco Mundial. 

3.4.3. Diretrizes e Politicas Operacionais do BIRD 

No que se refere às diretrizes e políticas operacionais do Banco Mundial, à luz dos fatos constatados acima, 
vale ressaltar: 

l. De acordo com a política operacional do Banco Mundial sobre florestas (OP 4.36, de setembro de 1993), os 
países tomadores de empréstimos devem adotar: 

" ... políticas e uma matriz institucional e legal para garantir a conservação e manejo sustentável das florestas 
existentes", (l .d.i). 

Alem disso, a OP 4.36 afirma que os países devem: 

"estabelecer capacidade institucional para implementar esses compromissos" (l.d.v). 
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2. Segundo a política operacional do Banco Mundial sobre áreas de vida silvestre (OP 11.02, de junho de 1986), 

as áreas de vida silvestre devem ter uma.firme base legal para manter sua legitimidade aos olhos dos tomadores 
de decisão e populações locais ... O pessoal técnico do Banco deve assegurar que as áreas de vida silvestre 
apoiadas pelo Banco sejam estabelecidas e manejadas dentro de um contexto apropriado, em termos legais 
e de políticas públicas. 

3. Salientamos que os fatos citados acima, referentes à ausência de uma matriz jurídica e institucional para 
assegurar a implementação adequada do zoneamento sócio-econômico-ecológico e das unidades estaduais de 
conservação, demonstram que no caso do PLANAFLORO, o Banco Mundial não tem implementado nem fiscalizado 
a implementação por parte do tomador do empréstimo, das referidas diretrizes operacionais sobre florestas e áreas de 
vida silvestre. 

3.5 Prajuizos Causados às Populações Locais 

O fatos relatados acima, referentes a omissões do Banco Mundial em cobrar medidas de implementação do 
zoneamento sócio-econômico-ecológico e das unidades estaduais de conservação, criou um quadro extremamente 
prejudicial para populações locais em Rondônia, bem como para os interesses coletivos da sociedade civil, no que se 
refere à manutenção da biodiversidade e da qualidade do meio ambiente. 

No caso dos seringueiros, a falta de criação e implantação efetiva das Reservas Extrativistas previstas nos 
acordos contratuais do PLANAFLORO (p.ex. Rio Cautário, Rio São Miguel, Rio Jací-Paraná) tem causado grandes 
prejuízos, por facilitar inúmeras invasões das mesmas. A falta de regulamentação adequada da lei estadual do zoneamento, 
em relação às áreas extrativistas (zona 04) também ensejou o desrespeito por órgãos públicos ( como INCRA) e atos de 
depredação ambiental. P or exemplo, na região do Rio Cautário, as constantes invasões por madeireiros e grileiros, 
facilitada pela não criação da Reserva Extrativista, já resultou em conflitos sociais e sérios danos ambientais. 

De forma semelhante, as populações indígenas têm sofrido prejuízos em função das omissões do Banco 
· 'Mundial descritas nesse capítulo. A falta de institucionalização do zoneamento estadual tem facilitado invasões de 
madeireiros e grileiros em áreas indígenas existentes (como a AI Uru-eu-wau-wau), bem como em locais habitados 
por índios isolados nas zonas 04, 05 e 06. No caso da Gleba Burití (zona 04), a expansão desenfreada da fronteira 
agropecuaria e madeireira tem causado prejuízos incalculáveis para os índios isolados na região. 

Para os pequenos agricultores, cabe mencionar que a falta de regulamentação da legislação estadual do 
zoneamento sócio-econômico-ecológico tem prejudicado o acesso às terras de maior potencial agrícola, principalmente 
nas zonas 01 e 02. Ao mesmo tempo, os trabalhadores rurais sem-terra têm sido incentivados a invadirem áreas de uso 
restrito no zoneamento estadual, bem como as unidades estaduais de conservação, muitas vezes entrando em conflito 
_com as populações tradicionais de índios, seringueiros. etc. 

Finalizando, a falta de cobranças do Banco Mundial sobre medidas de implementação do zoneamento sócio 
econômico-ecológico e das unidades estaduais de conservação, conforme previsto nos documentos oficiais do 
PLANAFLORO, tem contribuído para danos ambientais em ecossistemas frágeis, ao exemplo dos Parques Estaduais 
de Corurnbiara e Serra dos Pareeis, além das zonas de uso restrito ( como a Gleba Burití, localizada na zona 04 ). Estes 
'danos ambientais, com implicações difíceis de calcular, certamente representam prejuízos para os interesses coletivos 
da sociedade civil, a nível regional e nacional. 
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:rv. Licenciamento Ambiental e Fiscalização 

4.1 Ações Previstas no PLANAFLORO 

No âmbito do PLANAFLORO, as ações de proteção ambiental tem como objetivo principal fortalecer a 
capacidade institucional dos órgãos ambientais (IBAMA, SEDAM e Pelotão Florestal da Polícia Militar) para: a) 
proteger e fiscalizar os limites de todas as unidades de conservação de uso direto e indireto e áreas indígenas, 1 b) 
controlar e prevenir atos ilegais de desmatamento, transporte de madeira, queimadas e exploração de fauna e e) 
promover o manejo sustentável de florestas. 

Vale ressaltar que as políticas de fiscalização e licenciamento ambiental devem vincular-se ao programa de 
reformas institucionais previsto no PLANAFLORO como parte dos esforços de instituir: 

mudanças nas políticas, regulamentações e programas de investimentos públicos e privados, visando criar 
uma base coerente de incentivos ao desenvolvimento sustentável de Rondônia" (Banco Mundial 1992:01).2 

Cabe assinalar que tais iniciativas no âmbito do PLANAFLORO se relacionam à política operacional do 
Banco Mundial sobre florestas (OP 4.36), onde se define que países tomadores de empréstimos devem: 

adotar políticas e uma matriz institucional e legal para garantir a conservação e ma.nejo sustentável das 
florestas existentes, e 

estabelecer capacidade institucional para implementar esses compromissos. 

4.2 Evidências de Desvios 

Apesar de inúmeras denúncias por parte das organizações não-governamentais, têm persistido várias políticas 
governamentais nas áreas de licenciamento e fiscalização ambiental que comprometem os objetivos de conservação e 
manejo dos recursos naturais e os acordos contratuais do PLANAFLORO. Como exemplos dessa problemática, 
destacamos os seguintes pontos: 

1. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) tem reconhecido indevidamente "declarações 
de posse", expedidas irregularmente pelo INCRA, para a concessão de autorizações de desmatamento e queimadas, 
bem como planos de exploração seletiva (retirada de madeira em áreas a serem desmatadas), dentro da zona 04 
(extrativismo vegetal) e da zona 05 (manejo florestal). 

Essa prática equivocada foi respaldada inicialmente pelo Decreto Estadual no. 4.709 de 19 de junho de 1990 
e posteriormente pelo Decreto Estadual no. 6.403 de 10 de junho de 1994, ambos constituindo afrontos à legislação do 
zoneamento estadual e aos acordos contratuais do PLANAFLORO. 

2. A Superintendência Estadual do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis) tem permitido, de forma irregular, o uso de "declarações de posse" e outros documentos precários (sem 
valor jurídico), expedidos pelo INCRA para aprovar "planos de manejo" para a retirada de madeira. 

Mais grave, o IBAMA tem aprovado esses planos de "manejo florestal" (na realidade, planos de corte sem 
sustentação técnica) sem considerar as diretrizes da legislação sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico de 
Rondônia. Por exemplo, grandes projetos de exploração madeireira são aprovados ordinariamente pelo IBAMA, 
dentro de áreas de uso restrito do zoneamento estadual (p.ex. zona 04) e sem observância de outras cautelas legais. 

1 Vale observar que as atividades de fiscalização se relacionam às obrigações do Governo de Rondônia em manter as unidades de 
conservação previstas nos acordos contratuais do PLANAFLORO (seções 2.10 e 2.11 do Acordo de Projeto). 

2 Conforme salientado acima, o referido programa de reformas institucionais, foi contemplado na seção 3.04 do Acordo de Empréstimo 
e na seção 2.14 do Acordo de Projeto. 
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Essa prática foi "oficializada" através da Ordem de Serviço no.005/94/-GAB/SUPESIRO de 10 de fevereiro de 
1994, expedida irregularmente pela Superintendência Estadual do IBAMA em Rondônia. 3 

3. Através da Instrução de Serviço no.001/94/SUPES/RO de 09 de fevereiro de 1994, o Superintendente Estadual 
do IBAMA também normatizou a concessão de autorizações de desmatamento e exploração seletiva de madeira, 
desconsiderando o zoneamento estadual. Assim, o IBAMA já aprovou vários projetos de exploração seletiva de 
madeira (prevendo o desmatamento de 50% das propriedades) dentro de áreas de uso restrito (zonas 04 e 05). 

4. · Baseado nas autorizações de desmatamento e exploração madeireira, o IBAMA tem concedido "Autoriza~ões 
para o Transporte de Produtos Florestais" (ATPFs) para regularizar o transporte de madeira até as serrarias. Na 
realidade, toda essa documentação fornecida pela SEDAM e IBAMA é utilizada para acobertar um grande volume de 

· madeira, retirada ilegalmente de vastas áreas, principalmente áreas indígenas e outras unidades de conservação. Ou 
seja, as políticas dos órgãos governamentais responsáveis pela proteção ambiental em Rondônia, desempenham um 

· papel inverso: o de incentivar a degradação ambiental. 

5. As ações de fiscalização e proteção ambiental em Rondônia recentemente ficaram praticamente inviabilizadas, 
como resultado da falta de assinatura de um convênio entre IBAMA, SEDAM e o Pelotão Florestal, conforme previsto 
nos documentos oficiais do PLANAFLORO (Seção 2.12 (b) do Acordo de Projeto). 

6. Além dos fatos citados acima, existem inúmeros exemplos de interferência política nos órgãos ambientais que 
atuam em Rondônia (IBAMA, SEDAM, Polícia Florestal) resultando na paralização das atividades de fiscalização 
dos atos ilegais de desmatamento, exploração madeireira, etc. 

4.3 Tentativas de Alertar o Banco Mundial 

A seguir, apresentamos alguns exemplos de tentativas de alertar o Banco Mundial sobre os problemas descritos 
acima: 

1. · Na "Carta Aberta" de 12 de março de 1992, encaminhada pelo Fórum das ONGs de Rondônia aos Diretores 
Executivos do Banco Mundial (ANEXO 4.A), alertou-se que: 

" ... A maioria das áreas definidas para rendimento sustentado de produtos madeireiros está sendo saqueada, 
com a omissão da SEDAM, Polícia Florestal e o IBAMA. Existem vários casos de documentos irregulares 
expedidos por estes orgãos, o que evidencia a interferência política de interesses economicos na exploração 
predatoria de madeira na zona Ve mesmo em áreas de preservação permanente (zona VI) ... ", 

2. As contradições nas políticas de licenciamento ambiental, bem como a ineficácia das ações de fiscalização 
ambiental, têm sido comunicados ao Banco Mundial em vários documentos elaborados por organizações não 
governamentais de Rondônia. 

Referimo-nos, novamente, a documentos elaborados pela Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR) 
e pela ECOPORÉ (Ação Ecológica Vale do Guaporé), encaminhados a autoridades governamentais, com cópias para 
o Banco Mundial: 

a) Ofício nº 19/93 da ECOPORÉ, de 09 de março de 1993, encaminhado ao Governador de Rondônia, SEDAM, 
ITERON e Cia. Florestal (ANEXO 5.A); 

b) Carta da OSR e ECOPORÉ, de 26 de abril de 1993, endereçado ao Secretário de Desenvolvimento Ambiental 
do Governo de Rondônia (SEDAM-RO) (ANEXO 5.B); 

e) Carta da OSR de 23 de junho de 1993, encaminhada a SEDAM, ITERON, INCRA, IBAMA, Cia. Florestal 
e Secretaria Executiva do PLANAFLORO (ANEXO '5.F); 

3 Em abril de 1995, um juiz federal em Rondônia expediu uma liminar, declarando a ilegalidade da referida Ordem de Serviço assinada 
pelo Superintendente do JBAMA em Rondônia. Esta importante decisão foi proferida com base numa Ação Popular instaurada por 
membros do Fórum das ONGs de Rondônia. 
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d) Ofício nº. 122/93, da ECOPORÉ, de 22 de novembro de 1993, encaminhado à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) (ANEXO 5.G); 

e) Ofício nº 41/94 da ECOPORÉ, de 07 de abril de 1994, enviado à SEDAM, PMF e IBAMA (ANEXO 5.H); 

f) Ofício nº 052/94 da ECOPORÉ, de 14 de maio de 1994, endereçado ao Sr. Presidente do IBAMA (ANEXO 
5.1); 

g) Ofício nº 55/94 da ECOPORÉ, de 23 de maio de 1994, endereçado à SEDAM, PMF, ITERON, IBAMA e 
INCRA (ANEXO 5.J). 

3. No dia 04 de maio de 1993, a ECOPORÉ encaminhou Ofício nº 048/93 ao Sr. Francesco Vita, representante 
do escritório local do Banco Mundial em Cuiabá (MT), denunciando invasões de áreas extrativistas, incentivadas 
pelas práticas de licenciamento ambiental da SEDAM, a ineficácia das ações de fiscalização e a falta de vontade 
política do Governo de Rondônia, frente aos interesses de madeireiros e fazendeiros (ANEXO 5.D). 

4. No primeiro relatório do Comitê de Avaliação Independente (COMA!) do PLANAFLORO, também foram 
identificados problemas com as políticas de licenciamento e fiscalização. No Resumo Executivo do relatório, alertou 
se sobre: 

a existência, por parte dos órgãos ambientais (SEDAM e IBAMA), de ações e instrumentos contraditórios de 
licenciamento ambiental. A aplicação indevida dos instrumentos de ordenamento da exploração florestal, 
principalmente as autorizações de desmatamento e exploração madeireira, acabam por incentivar o uso 
indiscriminado e predatório dos recursos naturais. 

Neste sentido, vale destacar: i) a concessão de licenças de desmatamento pela SEDAM (inclusive nas zonas 
04 e 05 ), sem a realização de vistorias de campo ou exigência de regularização formal da propriedade junto 
ao INCRA; ii) a aprovação pelo IBAMA, sem critérios técnicos consistentes e sem a realização de vistorias de 
campo, de planos de corte seletiva e planos de manejo florestal, utilizados para a obtenção de Autorização de 
Transporte de Produtos Florestais (ATPF). Este último documento, também concedido pelo IBAMA, é 
tipicamente usado por madeireiros para encobrir a retirada ilegal de madeiras de vastas áreas, inclusive 
áreas indígenas e outras unidades de conservação' 

... outros fatores que limitam a eficácia das ações de proteção ambiental, tais como: i) o distanciamento do 
Ministério Público Estadual, que não estruturou-se de modo afazer frente à demanda advinda das ações dos 
órgãos ambientais; ii) a/alta de instauração de inquéritos policiais para apuração de crimes ambientais; iii) 
a falta de cobrança de multas ambientais, pois as mesmas não são recolhidas e escritas na divida ativa do 
Estado; destaca-se, neste sentido, a omissão da Procuradoria do Estado" 

5. Na carta do Fórum das ONGs de Rondônia para a "Unidade Central de Florestas" do Banco Mundial, em 16 
de maio de 1994 (ANEXO 4.C), criticou-se as políticas de licenciamento ambiental dos órgãos ambientais em Rondônia, 
observando que: 

... toda essa documentação fornecida pela SEDAM e IBAMA é utilizada para acobertar um grande volume de 
madeira, retirada ilegalmente de vastas áreas, principalmente áreas indígenas e outras unidades de 
conservação. 

Ou seja, as políticas dos órgãos governmentais responsáveis pela proteção ambiental em Rondônia, 
desempenham um papel inverso.· o de incentivar a degradação ambiental. Ao mesmo tempo, o desmatamento 
irregular em grandes fazendas, bem como o roubo desenfreado de madeira, permanecem na impunidade, 
resultado da intervenção política nos órgãos governamentais, como o IBAMA e a SEDAM. 

Infelizmente, tais politicas equivocadas, na área de licenciamento e fiscalização ambiental, não tem sido 
questionadas pelos técnicos do BIRD ou pelas autoridades governamentais responsáveis pela administração 
do PI.ANAFLORO. 
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6. Na carta do Fórum de 15 de junho de 1994 ao Banco Mundial (ANEXO 4.D), mais uma vez foram feitas 
denúncias sobre: 

.. .incoerências no atual sistema de licenciamento ambiental, onde as autorizações de desmatamento, queimadas 
e exploração madeireira desrespeitam o zoneamento sócio-econômico-ecológico e a legislação ambiental, 
facilitando atos de degradação ambiental, inclusive a retirada ilegal de madeira de áreas indígenas e outras 
unidades de conservação; 

... a ineficácia do atual sistema de fiscalização e proteção ambiental, principalmente por intervenção de 
interesses políticos e econômicos, sendo que a impunidade generalizada tem o efeito de incentivar práticas 
ilegais de degradação ambiental. 

4.4 Omissões do Banco Mundial 

Durante a preparação e execução inicial do PLANAFLORO, o Banco Mundial manteve-se omisso frente a 
vários problemas que se relacionam com ações de proteção ambiental, conforme determinam os acordos contratuais 
do projeto. Essas omissões contradizem a determinação do Banco em estabelecer uma matriz institucional de políticas 
públicas, objetivando a conservação e manejo dos recursos naturais, conforme nos acordos contratuais do 
PLANAFLORO (Seção 3.04 do Acordo de Empréstimo, Seção 2.14 do Acordo de Projeto). 

Como evidências das omissões do Banco Mundial, vale considerar os seguintes fatos: 

1. Das missões de supervisão do Banco Mundial realizadas em novembro de 1992 (ANEXO 6.A) e setembro de 
1993 (ANEXO 6.B), não constam nos documentos de "Ajuda Memória" compromissos sobre mudanças nos 
procedimentos de licenciamento ambiental da SEDAM e IBAMA, apesar das alertas que haviam sido feitas pelas 
ONGs e os acordos contratuais do PLANAFLORO. 

2. No relatório interno do Banco Mundial, entitulado "Brazil: Rondônia and Mato Grosso Natural Resource 
Management Projects (Loans 3444-BR and 3492-BR) Status of Implementation" (25 de março de 1994) (ANEXO 
7.B), a única citação dos problemas envolvendo o licenciamento ambiental ocorreu numa referência ao relatório 
preliminar do Comitê de Avaliação Independente (COMAI). Mesmo assim, em contraste com a descrição detalhada 
dos problemas no relatório do COMAI, o relatório interno do Banco Mundial simplesmente cita: 

a necessidade de melhorar as práticas de licenciamento ambiental, com atenção especial para exploração 
florestal. 

3. Durante a missão de supervisão do Banco Mundial/MIR, realizada em agosto de 1994, cujo objetivo principal 
era discutir a carta enviada pelo Fórum das ONGs ao Presidente e Diretores Executivos do Banco, finalmente houve 
alguns avanços nas discussões sobre os problemas de licenciamento ambiental e fiscalização. 

Na Ajuda Memória de 09 de agosto de 1994, assinada pelo Governo de Rondônia e o Fórum das ONGs de 
Rondônia (ANEXO 6.D), constam as seguintes medidas na área de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento 
Ambiental: 

O Grupo de Trabalho de Políticas Públicas revisará a Instrução de Serviço no. 001 e a Ordem de Serviço no. 
005 do IBAMA, para até o dia 30/09/94 apresentar uma proposta de readequação, se for o caso, ou solicitar 
seu cancelamento junto à Presidência do IBAMA. 

O Grupo de Trabalho irá revisar a proposta de Convênio entre o IBAMA e o Governo de Rondônia adaptando 
o a realidade atual e propugnando por sua efetivação até 30/09/94. 

O Programa de Cooperação Técnica do PNUD providenciará uma proposta de treinamento em legislação 
ambiental e procedimentos operacionais relativos à fiscalização e licenciamento ambiental, até 15/10/94. 
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Além disso, na Ajuda Memória assinada por BIRD, MIR e Governo de Rondônia em 12 de agosto de 1994 
(ANEXO 6.C), consta o seguinte: 

A SEDAM se responsibilizará, até 30 de setembro de 1994, pelo estabelecimento legal com o IBAMA da 
continuidade do convênio que objetiva a conservação da natureza e dos seus recursos, especialmente quanto 
à observância do Código Florestal e a Lei de Proteção à Fauna. Para uma melhor adequação ao 
PLANAFLORO o convênio poderá incluir novas claúsulas que viabilizem uma melhor integração das duas 
instituições para otimização das ações programadas. Entre essas claúsulas poderá ser considerada a revisão 
dos procedimentos de licenciamento, com ênfase a alguns instrumentos como a Ordem de Serviço no. 005/04/ 
SUPES!RO de 10/02/93, e a Instrução de Serviço no. 001/94/SUPESIRO de 09/02/94, cuja aplicação em 
muito tem contribuído para a intensificação dos desmatamentos no Estado, além de promover conflitos em 
relação ao zoneamento. 

Entretanto, não se cumpriu até a presente data nenhuma das medidas de licenciamento ambiental e fiscalização 
citadas nos documentos de Ajuda Memória de agosto de 1994. 

4. No documento de Ajuda Memória da última missão de supervisão do Banco Mundial, realizada em março 
abril de 1995 (ANEXO 6.E), não constam cobranças sobre a implementação de revisões nas políticas de licenciamento 
ambiental, conforme os compromissos estabelecidos em agosto de 1994. 

5. Conforme já citado, a política operacional do Banco Mundial sobre florestas (OP 4.36) afirma que os países 
tomadores de empréstimos devem adotar: 

políticas e uma matriz institucional e legal para garantir a conservação e manejo sustentável das florestas 
existentes", (l.d.i) bem como "estabelecer capacidade institucional para implementar esses compromissos 
(1.d.v). 

Nesse sentido, os citados acima demonstram que no caso das questões de :fiscalizacão e licenciamento ambiental 
do PLANAFLORO, o Banco não tem seguido adequadamente as suas próprias diretrizes sobre florestas (OD 4.36) e 
áreas de vida silvestre (OP 11.02). 

6. Na "Matriz de Políticas, Medidas e Ações Ambientais" que formou a base do "programa de reformas 
institucionais" do PLANAFLORO (ANEXO 7.A), as ações de licenciamento ambiental e fiscalização foram 
contemplados em vários ítens. 

De acordo os ítens 01, 02 e 07 da matriz institucional, as "ações a serem monitoradas" devem incluir a 
utilização de imagens de sensoriamento remôto para monitorar a integridade do zoneamento sócio-econômico-ecológico 
e das unidades de conservação (inclusive as áreas indígenas), detectando rapidamente as ações ilegais de desmatamento, 
abertura de estradas e invasões de terra (BIRD 1992:51-52). Entretanto, as poucas iniciativas nesse sentido tem sido 
tímidas e inconsequentes, sem um monitoramento adequado por parte do Banco Mundial. 

4.5 Prejuízos às Populações Locais 

As omissões do Banco Mundial, no que se refere a cobranças da instituição das reformas necessárias em 
licenciamento ambiental e fiscalização no âmbito do PLANAFLORO, têm permitido a continuidade de políticas e 
práticas de órgãos governamentais que acabam por incentivar invasões de áreas protegidas e outros atos de degradação 
ambiental. 

Tais omissões do Banco Mundial têm prejudicado populações locais em Rondônia, especialmente os 
seringueiros, ribeirinhos e populações indígenas que habitam as áreas onde tem ocorrido a utilização predatória dos 
recursos naturais. Esta realidade pode ser constatada entre as populações extrativistas de áreas como o Rio Cautário, 
Rio São Domingos e Rio Jací-Paraná. 

Ao mesmo tempo, a persistência dos atuais problemas de licenciamento ambiental e fiscalização, relacionados 
em parte a omissões do Banco Mundial, tem causado prejuízos para os interesses coletivos da sociedade civil, no que 
se refere à manutenção do equilíbrio ecológico e ao uso racional dos recursos nacionais. 
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V. Programas de Investimentos/Programa de Mídia 

5.1 Ações Previstas no PLANAFLORO 

Segundo o relatório de "appraisal" do Banco Mundial, o programa de reformas institucionais do PLANAFLORO 
deve incluir, entre outras medidas: 

- a eliminação de incentivos econômicos e fiscais que estimulem a utilização ineficiente de recursos naturais, 
os investimentos privados não-sustentáveis e a degradação ambiental; 

- a revisão de programas de investimentos dos orgãos estaduais e federais, afim de levar em consideração a 
capacidade de uso da terra e outras considerações ambientais 

Durante as negociações do empréstimo para o PLANAFLORO, o Governo Federal e o Estado de Rondônia 
asseguraram que as reformas institucionais a nível estadual e federal seriam implementadas durante a execução do 
programa 

Além disso, ficou acordado que até 30 de setembro de cada ano, o Estado enviaria ao Banco Mundial, para 
análise e comentários, quaisquer modificações previstas nos programas de investimentos para o ano seguinte. (Seção 
2.14 do Acordo de Projeto: Seção 3.04 do Acordo de Empréstimo). 

No programa de reformas institucionais, contemplou-se ainda um programa informativo nos meios de 
comunicação. Esse programa de mídia teria como objetivo: 

"a redução no nível de migração espontânea para Rondônia, através da disseminação de informações em 
outras regiões do país, especialmente nos Estados onde a maioria dos migrantes tem suas origens, explicando 
o zoneamento e as novas políticas de ocupação do território estadual". (BIRD 1992:50) 

5.2 Evidências de Desvios 

No que se refere às políticas de investimentos e o programa de mídia, previstos nos documentos oficiais do 
PLANAFLORO, cabe destacar os seguintes fatos: 

5.2.1 Credito Rural 

No âmbito do PLANAFLORO, criou-se um fundo de credito rural (FUNDAGRO), com o objetivo de incentivar 
a utilizacão de sistemas agroflorestais entre pequenos agricultores em Rondônia. 

Entretanto, observa-se a existência de outros programas de crédito rural em Rondônia com um volume de 
recursos muito mais elevado, sem a devida combatibilização das suas diretrizes e prioridades com os objetivos do 
zoneamento sócio-econômico-ecológico e do PLANAFLORO, comprometendo portanto a eficácia do projeto. 

Por exemplo, o Banco da Amazônia (BASA) através do Fundo Constitucional do Norte (FNO) tem privilegiado 
a expansão da pecuaria no Estado de Rondônia. Para o ano de 1994, o BASA previu investimentos na ordem de US$ 
32 milhões, objetivando beneficiar 3.800 projetos no setor pecuário. Em contraste, no setor agrícola, o BASA destinou 
somente US$ 4,3 milhões do FNO para aproximadamente 1.700 projetos. 

Recentemente, constatou-se que o BASA aprovou um grande projeto pecuário no âmbito do FNO para beneficiar 
um grande propriedade titulada irregularmente pelo INCRA dentro dos limites da Aoresta Estadual de Rendimento 
Sustentado (FERS) do Rio Abunã. Na realidade, o interessado é "proprietário" de seis imovéis, com uma área total de 
aproximadamente 2.500 hectares, todos acobertados por CPCVs expedidos pelo INCRA, em 1991, ou seja,_depois da 
criação da FERS do Rio Abunã (Decreto no.4.572 de 23/03/90).1 

1 Vale lembrar que a FERS do Rio Abunã foi incluída na Seção 2.10 do Acordo de Projeto como uma unidade de conservação a ser 
mantida pelo Governo de Rondônia durante a execução do PLANAFLORO. 
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5.2.2 Incentivos Fiscais 

Como exemplo da falta de critérios coerentes nas políticas de incentivos fiscais, verifica-se que a SUFRAMA 
tem concedido a isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para indústrias madeireiras instaladas 
dentro da zona 04, ao exemplo da região do PA Burití (município de Campo Novo). 

5.2.3 Transporte Rodoviário 

Na elaboração do PLANAFLORO, definiu-se que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RO) deveria 
elaborar um "Plano Rodoviário Estadual", identificando todas as rodovias e estradas rurais existentes e planejadas em 
Rondônia e que estas seriam compatíveis com o zoneamento sócio-econômico-ecológico. Entretanto, até o momento, 
o Plano Rodoviário Estadual e seu respectivo mapa não foram oficialmente concluidos. 

Na ausência de um plano rodoviário para o Estado de Rondônia, tem ocorrido uma série de problemas graves, 
dentre os quais destacamos: 

1. Em muitos casos, a abertura de estradas rurais é realizada por prefeituras municipais (com a colaboração de 
empresas madeireiras e outros interessados) em desrespeito ao zoneamento sócio-econômico-ecológico e outra legislação 
ambiental vigente. 
Por exemplo, as prefeituras de Nova Mamoré e Campo Novo, com o apoio de empresas madeireiras, tem se empenhado 
na abertura da rodovia BR-421, atravessando a Area Indígena Karipuna (interditada) o Parque Estadual de Guajará 
Mirim e a região do alto rio Jací-Paraná que se localiza na zona 04 (extrativismo vegetal). 

Esta situação já foi comunicada pelo Fórum ao Banco Mundial em correspondência anterior (ANEXO 3.D) e 
recentemente foi objeto de uma denúncia da CUNPIR (Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas de 
Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul do Amazonas), encaminhada à Comissão de Direitos Humanos da ONU. 
numa carta datada 10 de maio de 1995 (ANEXO 4.K)). 

2. No ano de 1993, o próprio DER-RO editou um mapa rodoviário estadual, onde constam várias estradas 
planejadas que comprometeriam o zoneamento sócio-econômico-ecológico, bem como várias unidades de conservação 
e preservação ambiental (ANEXO 9.B). Conforme citado acima, o DER-RO não publicou um mapa substitutivo até o 
momento. Sem um mapa oficial de referência, os mapas de Rondônia produzidos comercialmente (inclusive para uso 
nas escolas) tipicamente demonstram estradas projetadas que atravessam áreas indígenas e outras unidades de 
conservação. 

5.2.4 Setor Energético 

Atualmente, existe uma proposta por parte da ELETRONORTE de construir a Usina Hidroelétrica (UHE) de 
Ji-Paraná com potencia de 512 MW, contando com investimentos de US$ 780 milhões, (mais de três vezes o valor do 
PLANAFLOR0).2 A construção da usina está prevista para ter início em 1995 e deverá entrar em operação em março 
de 2003. 

É importante ressaltar represa da UHE de Ji-Paraná inundará uma imensa área de florestas ao longo do Rio Ji 
Paraná, inclusive parte da Reserva Biológica do Jarú e Área Indígena Lourdes, bem como as terras de aproximadamente 
5.000 farru1ias de pequenos agricultores. 

Apesar dos significativos impactos sociais e ambientais previstos, ainda não foi realizada uma análise de 
investimentos alternativos. Tampouco foi realizada a audiência pública, conforme exigido pela Resolução 001/86 do 
CONAMA, a respeito do EIA/RIMA elaborado para a referida usina. 

2 Programa Decenal de Geração 1994/2003, Sistema Isolados das Capitais da Região Norte, Relatório Final, Ciclo 
1992/1993, Rio de Janeiro, ELETROBRÁS, Dezembro de 1993. 

37 



5.2.5 Programa de Mídia 

O programa de mídia sobre o PLANAFLORO e o zoneamento sócio-econômico-ecológico, conforme previsto 
na Seção 2.09 do Acordo de Projeto, nunca foi implementado pelo Governo de Rondônia. Evidentemente, tampouco 
foram realizadas as revisões anuais desse programa, que deveriam ser enviadas até 15 de novembro de cada ano ao 
Banco Mundial, de acordo com a matriz de reformas institucionais do PLANAFLORO. 

Em contraste com as previsões dos acordos contratuais do PLANAFLORO, o Governo de Rondônia tem 
veículado informações distorcidas a respeito da realidade do Estado nos meios de comunicação, a exemplo de uma 
matéria públicitária entitulada "Rondônia: A Fronteira do Progesso", publicado como um INFORME ESPECIAL de 
dezeseis páginas numa edição recente de "ISTO É", revista nacional de grande circulação no meio empresarial brasileiro. 
Como exemplo de seu conteúdo, citamos um trecho do documento que se refere ao PLANAFLORO: 

Apesar dos bons resultados, há quem não concorde com o programa por motivos políticos. "O cronograma 
do Planaflora (sic) foi muito atrasado em função das ONGs, que, por oposição política, pressionaram o 
Banco Mundial a interromper o programa" conta o Governador Piana. "Mas felizmente nós conseguimos 
vencer estes obstáculos" 

Os resultados são evidentes. O desmatamento de florestas virgens, que em 1985 chegou a inacreditáveis dois 
milhões de hectares - área que corresponde a duas vezes o território da Bélgica - atualmente caiu para cerca 
de 40 hectares desmatados (sic). 

A existência de um programa informativo nos meios de comunicação é fundamental quando se considera o 
nível atual de desinformação entre o público em geral sobre o PLANAFLORO e o zoneamento sócio-econômico 
ecológico. Além do tipo de matéria publicitária citada acima, essa desinformação se deve, em grande medida, a 
declarações de políticos nos meios de comunicação, que tipicamente argumentam que: i) a legislação do zoneamento 
é uma "camisa-de-força" que está impedindo o desenvolvimento do Estado, ii) o zoneamento estadual e as preocupações 
ambientais são imposições do Banco Mundial e iii) o PLANAFLORO representa "muito pouco dinheiro" para o 
governo e os empresários deixarem de "desenvolver" o Estado. 

5.3 Tentativas de Alertar o Banco Mundial 

Sobre os desvios apontados acima, houve várias tentativas de alertar o Banco Mundial, entre as quais destacamos: 

1. Na correspondência de 11 de dezembro de 1989, assinada por Osmarino Amâncio Rodrigues (Secretário do 
Conselho Nacional dos Seringueiros e Ailton Krenak (Coordenador Nacional da União das Nações Indígenas) enviada 
aos senhores Shahid Hussain (Vice Presidente para America Latina) e Armeane Choksi (Diretor, Departamento 
Brasileiro) do Banco Mundial (ANEXO l .B ), constatou-se o problema da abertura de estradas por órgãos governamentais 
sem observar a legislação sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico e estudos de impacto ambiental: 

sabemos que a estrada Machadinho-Tabajara, que corta uma área destinada à zona 04, de extrativismo, foi 
aberta agora sem preparação de relatório de impacto ambiental (RIMA). 

2. Ressaltamos que na correspondência de 09 de janeiro de 1990, assinada por 35 organizações não-governamentais 
brasileiras e internacionais, encaminhada ao Sr. E. Patrick Coady, Diretor Executivo do Banco Mundial (ANEXO 
1.C), alertou-se que: 

Atualmente, o projeto carece de medidas específicas e cronogramas para comprometer o Governo Brasileiro 
a assegurar as zonas agroecolôgicas propostas. Por exemplo, áreas designadas como reservas extrativistas 
estão sendo alvo da construção de estradas. 

3. No documento assinado por 19 organizações não-governamentais de Rondônia, encaminhado em 22 de fevereiro 
de 1990 ao Sr. Shahid Hussain (Vice Presidente para América Latina e Caribe) do Banco Mundial (ANEXO l.D), 
constatou-se: 
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" .. Dentro da floresta estadual com fins extrativistas do rio Preto e Jacundá, está sendo aberta uma estrada 
que facilitará a invasão da área por especuladores fundiários e madeireiros, posto que, ligará o PA Machadinha 
a Tabajara ... " 

4. No documento entitulado "Carta Aberta" do Fórum das ONGs de Rondônia, encaminhada em 12/03/92 aos 
Diretores Executivos do Banco Mundial (ANEXO 4.A), alertou-se que: 

Os (tndios} Karipuna estão ... sob ameaça da construção da BR-421, que culminaria com a redução de suas 
terras em 20 mil hectares. Tal projeto, caso venha a ser executado, trará graves consequências, não apenas 
aos Karipuna, mas também aos grupos ainda não contactados que habitam a referida área, ainda ameaçando 
os limites das áreas indigenas Lages e Uru-eu-wau-wau. 

5. Os problemas citados acima, envolvendo os programas de investimentos em crédito rural, o setor energético 
e a abertura de estradas foram identificados no relatório preliminar do Comitê de Avaliação Independente (COMA!) 
em fevereiro de 1994. 

Nesse sentido, cabe observar que no documento entitulado "Ata da Reunião sobre Impressões Preliminares 
Pertinentes à Implementação do PLANAFLORO", realizada em 27 de setembro de 1993, com a participação de 
membros do Comitê de Avaliação Independente-COMA! e de Representante do Banco Mundial, consta o seguinte 
texto: 

"O Comitê expressou sua preocupação quanto à edição de um mapa rodoviário pelo DER-RO, em 1993, 
onde constam estradas planejadas que comprometeriam o zoneamento sócio-econômico-ecológico e várias 
unidades de conservação e preservação ambiental. Embora alegue-se que o referido mapa tenha sido editado 
em função do esgotamento da versão anterior e que teria tido por base o plano rodoviário daquela época, 
considera-se tememária tal edição de vez que poderia ser interpretada como uma falta de compromisso 
oficial do Governo de Rondônia com o zoneamento e, assim, incentivar invasões e especulação fundiária em 
determinadas áreas. O representante do BIRD afirmou que o Governo de Rondônia deve apresentar, em 
breve, um novo plano rodoviário, compatível com as recomendações do zoneamento, e, em seguida, editado. 
Esse mapa deverá incluir os limites zonais e as unidades de conservação e preservação. 

6. Os problemas descritos acima, envolvendo os programas de investimentos a nível estadual e federal, também 
foram comunicados ao Banco Mundial através da carta do Fórum das ONGs de Rondônia, encaminhada ao Presidente 
e Diretores Executivos do Banco Mundial em 15/06/94 (ANEXO 4.D). 

5.4 Omissões do Banco Mundial 

Sobre os problemas envolvendo os programas de investimentos e o programa de mídia, previstos nos documentos 
oficiais do PLANAFLORO, cabe destacar as seguintes omissões do Banco Mundial: 

1. De acordo com o ítem 05 da matriz de reformas institucionais do PLANAFLORO (BIRD 1992:52), devem 
ser realizadas, no contexto das missões de supervisão do Banco Mundial, avaliações conjuntas com órgãos 
governamentais sobre as políticas de incentivos econômicos e sua compatibilização com as recomendações do 
zoneamento sócio-econômico-ecológico. 

Entretanto, a existência dos problemas identificados acima, nas áreas de credito rural, energia elétrica e incentivos 
fiscais demonstram que tais avaliações conjuntas não têm ocorrido de forma satisfatória. 

2. Considerando os impactos da abertura de novas estradas sobre a dinámica da expansão da fronteira em Rondônia, 
bem como os problemas já constatados de incompatibilidade de novas estradas com o zoneamento ( veja, por exemplo, 
a carta do CNS e UNI de outubro de 1989, ANEXO l.B), o Banco Mundial deveria ter exigido a elaboração prévia de 
um Plano Rodoviário Diretor (que serviria de base inclusive para as prefeituras municipais) como pré-condição para 
os desembolsos do setor de transporte rodoviário do PLANAFLORO. Estranhamente, o Banco Mundial adotou essa 
política para o setor de transporte fluvial (BIRD 1992:29, item 3.39), mas não a adotou para os investimentos em 
transporte rodoviário (apesar de seus impactos sócio-ambientais infinitamente maiores). 
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Vale observar que não se definiu nos acordos contratuais do PLANAFLORO um prazo para o encerramento 
do referido Plano Diretor Rodoviário de Rondônia. Nos documentos de Ajuda Memória das missões de supervisão de 
novembro de 1992 (ANEXO 6.A) e setembro de 1993 (ANEXO 6.B), também não constam prazos para a entrega do 
Plano Diretor Rodoviário. 

3. Somente no documento de Ajuda Memória da missão de supervisão do Banco Mundial/MIR em agosto de 
1994 (ANEXO 6.C), consta que: 

a missão foi informada que os documentos relativos ao Plano Diretor Rodoviário estarão disponíveis para a 
CNP até 22 de agosto e serão enviados ao MIR e ao Banco para sua revisão, com os comentários da CNP, até 
30 de setembro de 1994. 

O referido documento de Ajuda Memória ainda afirma: 

O M/R enviará ao Banco, até 30 de setembro de 1994, os planos de investimentos dos órgãos federais em 
Rondônia, principalmente do FNO, SUDAM, SUFRAMA e ELETRONORTE, entre outros de relavãncia para 
o gerenciamento do PLANAFLORO. 

Aparentemente, esses compromissos da missão de agosto de 1994 ainda não foram cumpridos. Vale notar que 
no documento de Ajuda Memória da missão de supervisão de março-abril de 1995, não constam compromissos 
específicos sobre o Plano Rodoviário Estadual, políticas de concessão de incentivos fiscais ou os investimentos no 
setor energético, em contraste com a Ajuda Memória de agosto de 1994. 

3. Apesar das advertências de ONGs e do próprio relatório do Comitê de Avaliação Indepdendente (COMAI), no 
relatório interno do Banco Mundial "Brazil: Rondônia and Mato Grosso Natural Resource Management Projects 
(Loans 3444-BR and 3492-BR) Status of Implementation" (25 de março de 1994) não constam comentários sobre os 
problemas identificados acima, envolvendo os programas de investimentos, a nível estadual e federal (ANEXO 7.B). 

4. No que diz respeito ao programa de mídia, previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO, não constam 
cobranças do Banco Mundial nos documentos de Ajuda Memória de novembro de 1992, setembro de 1993, agosto de 
1994 e abril de 1995, apesar da falta de implementação dessa atividade pelo Governo de Rondônia. 

5.5 Prejuízos às Populações Locais 

São graves os prejuízos atuais e potenciais das omissões do Banco Mundial, relacionadas à ausência de 
reformas nos programas de investimentos e de um programa de mídia, conforme previsto nos acordos contratuais do 
PLANAFLORO 

A falta de cobranças do Banco Mundial sobre o Plano Diretor Rodoviário em Rondônia, que servisse de 
referência para os setores público e privado, tem facilitado a abertura de novas estradas sem considerar o zoneamento 
sócio-econômico-ecológico e outra legislação ambiental vigente. Esse fato tem contribuído para danos ambientais e 
conflitos sociais envolvendo posseiros, grileiros e populações tradicionais (ao exemplo da rodovia BR-421). 

A falta de supervisão do Banco Mundial sobre os programas de investimentos e incentivos fiscais (FNO, 
SUFRAMA, etc.) tem facilitado a permanência de políticas e programas de investimentos que contribuem para danos 
ambientais, concentração de renda e conflitos sociais, com consequências negativas para as populações locais de 
índios, seringueiros e pequenos agricultores, e para os interesses coletivos da sociedade civil a nível regional e nacional. 

. . Além disso, a ausência de um programa de mídia, visando esclarecer a opinião pública sobre o zoneamento 
sócio-econômico-ecológico, o projeto PLANAFLORO e os conceitos básicos de desenvolvimento sustentável, também 
traz consequências negativas para as populações locais e o meio ambiente. 
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VI. Apoio às Comunidades Indígenas 

6.1 Ações Previstas no PLANAFLORO 

De acordo com o relatorio de "appraisal" do Banco Mundial, as principais ações do componente indígena do 
PLANAFLORO devem incluir: a) demarcacao de cinco reservas indígenas com uma área total de 500,000 hectares; 
b) aviventacao de trechos da demarcação de outras doze reservas; e) identificação de índios isolados e possivel 
demarcação de mais quatorze áreas indígenas, d) fortalecimento de programas de saude indígena, inclusive com a 
criação de equipes volantes de saúde (EVS); e) fiscalização das áreas indígenas, inclusive com apoio da Polícia 
Florestal; f) criação de uma equipe conjunta FUNAI-Estado de Rondonia para aprimorar o monitoramento dos problemas 
indigenas. 

Nos acordos contratuais do PLANAFLORO, o componente indígena foi mencionado na Seção 3.06 do Acordo 
de Empréstimo. Nesse documento, definiu-se como obrigações do Governo Brasileiro: a) o registro no Departamento 
de Patrimônio da União (DPU) das Áreas Indígenas Pacaas Novos, Roosevelt, Tubarão Latundê e Uru-eu-wau-wau, 
bem como o respectivo registro nos cartórios locais de imóveis, e b) alocacação, até 31/12/92, do pessoal especializado 
necessário para implementar as ações de saúde contempladas no PLANAFLORO. 

6.2 Evidências de Desvios/Omissões do Banco Mundial 

Inicialmente, cabe ressaltar os seguintes aspectos da Diretriz Operacional do Banco Mundial sobre Povos 
Indígenas (OD 4.20, de setembro de 1991): 

- A OD 4.20 enfatiza a importância da "participação informada" das populações indígenas em projetos 
financiados pelo Banco. Entre outras medidas, essa participação deve incluir consultas diretas, incorporação de 
conhecimentos indígenas e a utilização de especialistas com larga experiência entre as populações indígenas. 

- Segundo a OD 4.20, devem existir mecanismos de participação das populações indígenas na tomada de 
decisões em todo processo de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação dos projetos, inclusive através 
das suas organizações representativas. 

- De acordo com a OD 4.20, nos projetos financiados pelo Banco Mundial, deve ser preparado um "plano de 
desenvolvimento" dos povos indígenas que seja culturalmente apropriado. Esse plano deve se basear numa consideração 
ampla dos interesses das populações indígenas, incorporando padrões locais de organização social, crenças religiosas 
e uso de recursos naturais. 

- Os componentes de um plano de desenvolvimento podem incluir atividades como saúde e nutrição, 
infraestrutura produtiva, preservação cultural e linguística, contrôle sobre os recursos naturais e educação. 

- No "plano de desenvolvimento", devem ser apoiados sistemas de produção que sejam adaptados às 
necessidades e ao meio ambiente dos povos indígenas. 

- O "plano de desenvolvimento" dos povos indígenas deve evitar a criação ou agravação da dependência dos 
povos indígenas em relação aos órgãos governamentais. O plano deve incentivar, em tempo hábil, a transferência da 
gerência do projeto aos povos indígenas locais, prevendo as suas necessidades de treinamento e capacitação desde o 
início do projeto. 

- Devem ser tomadas as medidas possíveis para garantir que os órgãos governamentais possuam a capacidade 
institucional ncessária para executar o projeto de forma satisfatória, especialmente em termos financeiros e de recursos 
humanos qualificados. 

- Os compromissos do governo com a implementação do "plano de desenvolvimento" dos povos indígenas 
devem se refletir nos documentos de empréstimo; provisões legais devem contemplar metas que podem ser monitoradas 
durante as missões de supervisão. 
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No componente "Apoio às Comunidades Indígenas" do PLANAFLORO, apontamos os seguintes desvios em 
relação aos acordos contratuz.s do projeto e à diretriz operacional do Banco Mundial sobre povos indígenas (OD 
4.20): 

1. No âmbito do PLANAFLORO, não foi elaborado um "plano de desenvolvimento" dos povos indígenas, 
conforme estipulado na OD 4.20 do Banco Mundial. Na elaboração do PLANAFLORO, houve muitas deficiências 
em termos de consultas diretas nas aldeias e com as organizações indígenas, visando sua "participação informada". 

2. O problema descrito acima tem se manifestado na ausência de atividades específicas, no desenho original do 
PLANAFLORO, que deveriam constar num "plano de desenvolvimento de povos indígenas", tais como: alternativas 
econômicas, infraestrutura produtiva, preservação cultural e linguística, nutrição, educação, etc. 

3. Os recursos financeiros alocados para o sub-componente "Apoio às Comunidades Indígenas" foram claramente 
sub-dimensionados no orçamento do PLANAFLORO. Vale observar que o orçamento para o sub-componente indígena 
do PLANAFLORO totaliza US$ 3.9 milhões (1,7% do valor total do projeto) enquanto os recursos para o sub 
componente de transporte rodoviário e fluvial somam US$ 56,9 milhões (24,9% do orçamento total do PLANAFLORO). 

Os recursos alocados para o sub-componente indígena são insuficientes para as atividades inicialmente previstas 
no PLANAFLORO (demarcação, aviventação, saúde indígena, etc.) e, evidentemente, não atendem outras demandas 
das populações locais (educação, projetos econômicos, etc.). Estima-se que os US$ 3,9 milhões do sub-componente 
indígena do PLANAFLORO serão esgotados ainda neste ano de 1995, implicando na paralização das atividades a 
partir de 1996. 

4. Embora os povos indígenas de Rondônia, através de suas organizações e comunidades, tenham por diversas 
vezes reivindicado (verbalmente, por ocasião das missões de supervisão do Banco Mundial) a alocação de recursos 
para o financiamento de um sub-projeto de educação indí~ena, o mesmo nunca foi concretizado. Ao contrário, esse 
assunto sempre foi tratado com descaso pelo Banco. Prova disso é a falta de referências sobre educação indígena no 
relatório de "appraisal" e em vários documentos de Ajuda Memória das missões de supervisão. 

5. Por solicitação de entidades indígenas e de apoio, foram negociados recursos do PLANAFLORO para o 
financiamento de projetos comunitários de alternativas econômicas. Entretanto, tem ocorrido uma falta de critérios 
rigorosos para a elaboração e seleção dos mesmos. 

Inicialmente, os poucos projetos analisados eram originários somente de aldéias onde se pratica a extração e 
comércio de madeiras, em detrimento das demais comunidades. Em muitos casos, os projetos foram elaborados 
basicamente por técnicos do governo (EMATER, FUNAI, SEDAM) sem a participação das comunidades e de 
especialistas nas culturas indígenas. 

Outro fato criticado pelos índios é que os projetos de alternativas econômicas não foram analisados pela CNP 
(Comissão Normativa de Programa) Indígena, tendo sido enviados diretamente para a apreciação do Banco Mundial, 
desrespeitando a estrutura de discussão e aprovação de todos os projetos executados pelo PLANAFLORO. Lembramos 
que até hoje, não foram liberados recursos do PLANAFLORO para nenhum desses projetos comunitários, o que tem 
representado prejuízos e um desgaste do PLANAFLORO junto ás populações indígenas. 

6. Em contraste com à OD 4.20, várias atividades críticas do sub-componente indígena do PLANAFLORO não 
constam como compromissos governamentais nos acordos contratuais do projeto, ao exemplo das ações de demarcação 
e fiscalização das áreas indígenas. · 

7. Ainda não existe uma estratégia para garantir a participação dos povos indígenas e das suas organizações 
representativas no monitoramento das ações do PLANAFLORO. Conforme o capítulo VII, esse fato é indicativo de 
um problema maior no sistema de monitoramento do projeto. 

8. Na preparação e execução inicial do PLANAFLORO, o Banco Mundial não tem seguido adequadamente as 
orientações da OD 4.20, no que se refere à capacidade institucional dos órgãos executores (especialmente daFUNAI). 
Esse problema também se refere à diretriz operacional do Banco sobre supervisão de projetos (OD 13.05, veja capítulo 
VII). Algumas evidências dessa problemática incluem: 
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- a falta de demarcação das cinco áreas indígenas consideradas como prioritárias (Sagarana, Rio Guaporé, Rio 
Mequens, Karipuna e Massaco) no primeiro ano de execução do PLANAFLORO, bem como os atrasos na aviventação 
de outras áreas indígenas. 

- a suspensão da demarcação da AI Rio Mequens, em função de atrasos no repasse de recursos ao Exército e 
de pressões políticas; 

- a falta de resolução dos problemas fundiários na A.I. Uru-eu-wau-wau, o que tem impedido o seu registro no 
Departamento de Patrimônio da União, conforme previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO. · 

- os atrasos de mais de dois anos na contratação do pessoal especializado necessário para implementar as 
ações de saúde indígena do PLANAFLORO (especialmente as equipes volantes de saúde). Além disso, as contratações 
de pessoal através do PNUD não representam uma solução duradoura para esse problema.! 

Lembramos que em dezembro de 1994, a FUNAI solicitou ao Banco Mundial sua concordância para autorizar 
a administração dos recursos :financeiros do sub-componente indígena diretamente entre o Ministerio do Planejamento 
e Orçamento (MPO), Banco do Brasil e a FUNAI, sem prejudicar as instâncias decisórias do projeto a nível estadual 
(CNPs, Conselho Deliberativo do PLANAFLORO). O objetivo seria diminuir os tramites burocráticos que tem 
causado atrasos na liberação de recursos :financeiros para a FUNAI, prejudicado enormemente o desempenho do 
PLANAFLORO. A FUNAI ainda aguarda resposta do Banco Mundial sobre esse assunto. 

9. Em 1991, através da "Operação Flora Viva", implementada pelos órgãos estaduais e federais de fiscalização, 
em conjunto com organizações não-governamentais, foram desinstrusadas várias unidades de conservação e preservação 
permanente, incluindo áreas indígenas (p.ex. AI Rio Mequens e AI Uru-eu-wau-wau). 

Entretanto, ainda não existe urna estratégia coerente para garantir a proteção e fiscalização das Areas Indigenas 
e outras unidades de conservação (veja também o capítulo IV). No PLANAFLORO, observa-se gastos vultuosos com 
operações esporádicas que são mal planejadas e sem continuidade, surtindo pouco efeito prático. Enquanto isso, 
persiste a desarticulação institucional entre os órgãos governamentais (IBAMA, SEDAM, FUNAI, PMF) e políticas 
de licenciamento ambiental que facilitam atos ilegais de exploração de recursos naturais em áreas indígenas (capítulo 
IV). 

6.3 Tentativas de Alertar o Banco Mundial 

No que se refere aos problemas mencionados acima, vale salientar as seguintes tentativas de alertar o Banco 
Mundial: 

1. Na correspondência de 11 de dezembro de 1989, assinada por Osmarino Amâncio Rodrigues (Secretário do 
CNS e Ailton Krenak (Coordenador Nacional da UNI) enviada aos senhores Shahid Hussain (Vice Presidente para 
America Latina) e Armeane Choksi (Diretor, Departamento Brasileiro) do Banco Mundial, constam as seguintes 
revindicações: 

.. que o Banco não negocie esse projeto (PLANAFLORO) com o governo enquanto as comunidades locais e 
suas organizações .. não tiverem conhecimento do teor do projeto e seu destino, haja visto que essa entidades 
não tiveram até hoje nenhuma participação nesse projeto; 

... que seja marcada uma data, com prazo para convocar todas essas entidades para fazer uma discussão do 
projeto, onde as entidades possam propor mudanças e acréscimos ao projeto; 

.. que as áreas indígenas que eram, sob o projeto POLONOROESTE, para serem demarcadas e regularizadas 
e que não foram, e novas áreas para os grupos arredios de Rondônia, sejam todas regularizadas antes da 
liberação de qualquer financiamento ... 

1 Vale observar que na programação de atividades de saúde indígena do PLANAFLORO, previu-se o atendimento de saúde 
essencialmente nas aldeias. Outras medidas incluiriam a criação de equipes volantes de saúde (EVS) e a capacitação de índios como 
monitores de saúde. Infelizmente, até o momento, somente foram efetivadas as EVS, ainda de forma precária. 
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6.4 Prejuizos Causados às Populações Locais 

Nesse capítulo, argumentamos que o Banco Mundial é co-responsável por vários problemas na elaboração e 
execução inicial do sub-componente indígena do PLANAFLORO, especialmente no que se refere a: a) deficiências no 
processo de planejamento do sub-componente, no que se refere à falta de "participação informada" das populações 
indígenas, elaboração de um "plano de desenvolvimento dos povos indígenas'{conforme a OD 4.20) e o adequado 
dimensionamento de recursos financeiros, b) análise insuficiente de problemas e necessidades relacionados à capacidade 
institucional dos órgãos executores e à administração de recursos financeiros, e) insuficiente atenção aos problemas de 
fiscalização e licenciamento ambiental, que tem comprometido tais atividades no PLANAFLORO (ver capítulo IV). 

. Os fatos descritos nesse capítulo, onde constatamos omissões do Banco Mundial, tem resultado em sérios 
prejuízos para as comunidades indígenas de Rondônia .. Os entraves na execução _das atividades planejadas de 
demarcação, aviventação e fiscalização de áreas indígena tem propiciado invasões por madeireiros, · garimpeiros, 
grileiros e empresários inescrupulosos, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e às comunidades indígenas. 
Nesse sentido, destacamos as invasões decorrentes dos atrasos na demarcação da AI Mequens, na criação e demarcação 
da AI Karipuna e no registro no DPU da AI Uru-eu-wau-wau, 

Em relação às questões de saúde, educação e alternativas econômicas no componente indígena do 
PLANAFLORO, os problemas assinalados acima têm causado prejuízos para a qualidade de vida das comunidades 
indígenas em Rondônia. Por exemplo, a falta de atendimento médico se reflete no aumento da taxa de mortalidade na 
AI Uru-eu-wau-wau, onde já ocorreram três óbitos no ano de 1995 por doenças infecto-contagiosas. 
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VII. Administração do Projeto 

No componente de administração do projeto, foram previstas atividades de estruturação e fortalecimento de 
uma unidade de coordenação do PLANAFLORO, consultoria e assistência técnica, monitoramento e avaliação. No 
que se refere a esse componente do PLANAFLORO, destacamos os segúintes desvios e omissões do Banco Mundial: 

7 .1 Participa~ão Popular 

De acordo com a diretriz operacional entitulada "Envolvimento de ONGs em Atividades Apoiadas pelo Banco 
Mundial" (OD 14.70, de agosto de 1989), o Banco reconhece a importância da participação de ONGs em áreas 
estratégicas como a análise de políticas públicas e problemas de desenvolvimento, identificação de projetos, concepção 
e elaboração de projetos, implementação de projetos e finalmente, atividades de monitoramento e avaliação. 

No seu ítem 11, a OD 14.70 ainda afirma que: 

O pessoal técnico ("staff") do Banco deve responder, e incentivar governos a responderem, a ONGs que 
solicitam informações ou que apresentam questionamentos sobre atividades financiadas pelo Banco Mundial. 

Em contraste com essa diretriz operacional, o processo de elaboração do PLANAFLORO, por técnicos 
governamentais e consultores do Banco Mundial, foi caracterizado pela falta de participação efetiva da sociedade civil 
organizada, especialmente os representantes dos beneficiários do projeto (pequenos agricultores, populações extrativistas, 
ribeirinhos, comunidades indígenas). 

Existe uma longa história de reivindicações de ONGs e movimentos sociais sobre a necessidade de garantir a 
efetiva participação popular no PLANAFLORO. Essa história foi registrada em vários documentos enviados ao Banco 
Mundial, tais como: a) a carta enviada por Chico Mendes ao Sr. Barber Conable, Presidente do Banco Mundial, em 13 
outubro de 1988 (ANEXO l.A); b) a carta enviada pelo Conselho Nacional dos Seringueiros e União das Nações 
Indígenas ao Banco Mundial em 11 de dezembro de 1989 (ANEXO l.B); e) acarta assinada por 35 ONGs brasileiras 
e internacionais, encaminhada ao Sr. E. Patrick Coady, Diretor Executivo do Banco Mundial, em 09 de janeiro de 
1990 (ANEXO 1.C) e d) o documento assinado por 19 ONGs de Rondônia, encaminhado em 22 de fevereiro de 1990 
ao Sr. Shahid Hussain (Vice Presidente para América Latina e Caribe) do Banco Mundial (ANEXO l.D). 

Inicialmente, ao invés de aceitar um diálogo com as ONGs sobre alternativas de participação popular no 
PLANAFLORO, o Banco Mundial e o Governo de Rondônia foram defensivos, tentando desmerecer tais críticas 
(veja, por exemplo, ANEXO l.E). 

Apenas foi possível concretizar um acordo sobre a participação oficial de ONGs no PLANAFLORO na 
ocasião da assinatura de um "Protocolo de Entendimento" entre o Governo de Rondônia e ONGs em junho de 1991. 
Nesse acordo, foram garantidos espaços de participação institucional das ONGs em atividades de planejamento, 
monitoramento e avaliação do PLANAFLORO, bem como no Conselho Deliberativo, a instância de decisão superior 
do programa em nível estadual. Ao mesmo tempo, o Governo de Rondônia se comprometeu a tomar uma série de 
medidas emergênciais, visando a proteção do meio ambiente e dos territórios ocupados por populações tradicionais 
(ANEXO 03). 

Conforme amplamente divulgado pelo Fórum, a grande maioria dos compromissos assumidos pelo Governo 
de Rondônia no "Protocolo de Entendimento" nunca foi cumprida, inclusive os ítens referentes à participação popular. 
Tal situação foi comunicada ao Banco Mundial através de várias correspondências, tais como: a) a "Carta Aberta" do 
Fórum das ONGs de Rondônia, encaminhada em 12/03/92 aos Diretores Executivos do Banco Mundial (ANEXO 
4.A); b) o memorando elaborado pelo Fórum e entregue ao Sr. Luis Coirolo do Banco Mundial, em 12/05/92 (ANEXO 
4.B), e e) a carta do Fórum encaminhada ao Presidente e Diretores Executivos do Banco Mundial, em 15/06/94 
(ANEXO 4.D). 

Apenas em agosto de 1994, uma missão de supervisão do Banco Mundial tomou medidas mais concretas para 
se promover uma reavaliação do modelo de gestão do PLANAFLORO, inclusive os aspectos de participação popular. 
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Mesmo assim, a grande maioria dos problemas identificados na carta do Fórum de junho de 1994 ainda não foi 
resolvida. 

Vale salientar que no ítem 17 da OD 14.70, o Banco afirma: 

Quando é provável a participação de ONGs, o Resumo Executivo do Projeto deve indicar o seu papel, e o 
Resumo do Projeto ("Project Brief") e relatório de "appraisal" devem, se apropriado, mencionar as ONG~ 
relevantes e sua relação com o projeto, bem como descrever os acordos firmados com o Governo e ONGs a 
respeito da participação de ONGs em projetos que atingem grandes grupos de populações de baixa renda" 

Nesse sentido, estranha-se com a falta de inclusão do "Protocolo de Entendimento" de junho de 1991 no 
relatório de "appraisal" do PLANAFLORO (divulgado em fevereiro de 1992). Nesse documento do Banco Mundial, 
apenas foi mencionada a participação de ONGs no Conselho Deliberativo (p.31) e no Comitê de Avaliação Independente 
(p.43) do PLANAFLORO. Cabe ressaltar que no memorandum ao Sr. Luis Coirolo do Banco Mundial, de 12 de maio 
de 1992 (ANEXO 4.B), o Fórum argumentou: 

É preciso que os acôrdos incluídos no Protocolo de Entendimento sejam incluídos nos documentos oficiais dÓ 
PLANAFLORO, a serem assinados brevemente em Washington. 

Acreditamos que a falta de cumprimento pelo Governo de Rondônia dos compromissos assumidos com as 
ONGs se explique, pelo menos parcialmente, pela falta de referências ao "Protocolo de Entendimento" de junho de 
1991 nos documentos oficiais do PLANAFLORO. 

7 .2 Supervisão 

No que diz respeito ao processo de supervisão do PLANAFLORO pelo Banco Mundial, no contexto de sua 
diretriz operacional sobre o assunto (OD 13.05), vale destacar os seguintes pontos: 

1. Conforme os fatos apresentados nesse documento, afirmamos que o Banco não tem implementado 
adequadamente as diretrizes da OD 13.05, no sentido de: 

assegurar que o mutuário implemente o projeto com a devida diligência para alcançar os objetivos de 
desenvolvimento acordados e em conformidade com o acordo de empréstimo (inter alia, assegurar que os 
fundos do Banco sejam utilizados somente para os objetivos acordados do emprestimo ); 

identificar problemas que surgem durante a implementacao do projeto e ajudar o mutuário a resolve-los; 

monitorar a conformidade com os acordos legais e, quando as condições não estiverem sendo preenchidas, 
determinar as causas e os melhores meios para corrigir a situação. 

2. Segundo a OD 13.05, o Banco não deve iniciar os desembolsos de um empréstimo antes que sejam cumpridas 
todas as condiçoes de efetividade. Nesse sentido, constituiu uma violação da OD 13.05 a declaração de efetividade do 
empréstimo BR-3444 em janeiro de 1993, antes da assinatura de um convênio entre o INCRA e o Governo de 
Rondônia, conforme estipulado na Seção 2.12 (a) do Acordo de Projeto e a Seção 6.01 (b) do Acordo de Empréstimo. 

3. Até recentemente, as missões de supervisão do Banco Mundial mantinham um contato muito esporádico com as 
organizações não-governamentais em Rondônia. Durante as missões de supervisão, os técnicos do Banco geralmente têm 
dedicado a maior parte de seu tempo em negociações com os órgãos executores, em alguns casos atropelando as discussões 
em andamento nas Comissões Normativas de Programa (CNPs) bem como o poder de decisão do Conselho Deliberativo. 

4. Conforme descrito acima, vale ressaltar que os problemas relacionados à falta de implementação do Programa 
de Reformas Institucionais e a incompatibilidade de políticas públicas com as diretrizes do zoneamento e do 
PLANAFLORO não têm recebido a devida atenção nas missões de supervisão do Banco Mundial. 

5. Um outro aspecto particularmente grave do comportamento do Banco no processo de supervisão do 
PLANAFLORO se refere a falhas na elaboração de relatórios internos ("Reporting") uma tarefa sob a responsabilidade 
principal do "Task Manager" (Oficial de Projeto). 
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Considerando as diretrizes da OD 13.05, que se referem a modalidades e critérios para redação e atualização 
periódica do Formulório 590 (o principal instrumento de informação para os níveis superiores do Banco) pode-se 
concluir que no relatório interno do Banco Mundial "Brazil: Rondônia and Mato Grosso Natural Resource Management 
Projects ( Loans 3444-BR and 3492-BR) Status of Implementation" (25/03/94) foi cometida uma irregularidade quando 
se concedeu a "nota 02" ao desempenho do PLANAFLORO. Consequentemente, o citado relatório contribuiu para 
mascarar problemas identificados na execução do PLANAFLORO, inclusive pelo Comitê de Avaliação Independente 
(COMAI) perante aos Diretores Executivos do Banco. 

7.3 Monitoramento 

Segundo a diretriz operacional do Banco Mundial sobre monitoramento e avaliação (OD 10.70, de setembro 
de 1989) as atividades de monitoramento devem receber atenção especial em projetos como o PLANAFLORO que 
são inovadores ou complexos do ponto de vista institucional. Além disso, a OD 10.70 determina que essas atividades 
requerem um contato regular com a população beneficiaria e que, caso haja uma reação não prevista por parte dos 
beneficiários, os responsáveis pelo projeto devem efetuar um diagnóstico para identificar as ações corretivas necessárias. 

De acordo com a seção 2.05 (b) do Acordo de Projeto, "o Governo de Rondônia deve apresentar, até 30/06/ 
92, a revisão e simplificação de todos os indicadores de desempenho e todos os procedimentos operacionais de uma 
Unidade de Avaliação e Monitoramento, bem como desempenhar o novo sistema deforma satisfatória ao Banco". 

Os problemas com o sistema de monitoramento do PLANAFLORO foram comunicados ao Banco Mundial 
numa série de correspondências das organizações não-governamentais de Rondônia. Por exemplo, na "Carta Aberta" 
do Fórum encaminhada aos Diretores Executivos do Banco Mundial em 12/03/92 (ANEXO 4.A), alertou-se que 

Ainda não foram definidos os mecanismos de participação das ONGs na monitoria e avaliação do 
PLANAFLORO. 

Na carta enviada pelo Fórum ao Banco Mundial em junho de 1994 (ANEXO 4.D), novamente foi questionado 
o sistema de monitoramento adotado no PLANAFLORO: 

No atual modelo de gestão do PLANAFLORO, não existe uma estratégia de monitoramento eficaz para 
acompanhar a execução do PLANAFLORO. 

Inicialmente, vale observar que os objetivos e metas que constam na grande maioria dos POAs são 
extremamente vagos, o que dificulta a própria definição de indicadores de monitoria. Os relatórios de monitoria, 
elaborados pelos órgãos executores e a Secretaria Executiva do PLANAFLORO, não apresentam informações 
suficientes, do ponto de vista quantitativo ou qualitativo, para um acompanhamento criterioso da execução 
do programa. Os relatórios trimestrais de monitoria são organizados por órgão executor, sem uma referência 
sistemática a cada sub-componente e projeto executivo. No atual sistema de monitoria, não há como verificar 
até que ponto a execucão dos projetos é compat(vel com as ações previstas nos POAs e nos pareceres emitidos 
pelas CNPs ( e posteriormente aprovados pelo Conselho Deliberativo). 

Vale observar que até o momento, não foi definida nenhuma estratégia de participação das organizações 
não-governamentais, especialmente as entidades representativas dos beneficiários, na monitoria do 
PIANAFLORO. 

Considerando essas constatações, pode-se afirmar que vários dispositivos da OD 10.70 (Monitoramento e 
Avaliação) e da OD 14.70 (Envolvimento de ONGs), além de condições contratuais do PLANAFLORO, não foram 
cumpridos na execução do projeto. Apenas depois de se sentir pressionado, o Banco Mundial tomou medidas mais 
concretas para resolver esse impasse a partir de agosto de 1994. Mesmo assim, os problemas relacionados com o 
sistema de monitoramento do PLANAFLORO ainda não receberam um tratamento adequado. 
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7.4 Comitê de Avaliação Independente 

De acordo com a Seção 2.08 do Acordo de Projeto, o Governo de Rondônia deve convocar anualmente um 
Comitê de Avaliação Independente, incluindo a participação de representantes de organizações não-governamentais, 
para analisar a implementação das reformas em políticas ambientais e outros regulamentos realizados no âmbito do 
programa, a compatibilidade dos programas de investimentos com· o zoneamento sócio-econômico-ecológico e o 
desempenho dos vários componentes do projeto. Até 30 de junho de cada ano, o Governo de Rondônia deve apresentar 
ao Banco os resultados do Comitê de Avaliação Independente para revisão e comentários. 

O primeiro "Comitê de Avaliação Independente" (COMAI) foi instalado em setembro de 1993, com a 
participação de quatro representantes de instituições governamentais e quatro organizações não-governamentais. Em 
fevereiro de 1994, o COMAI apresentou um relatório preliminar de avaliação. Em 16 de março de 1994, atendendo 
solicitação do Banco Mundial, foi entregue a versão final do Resumo Executivo do relatório. 

Entretanto, até a presente data (dois anos após o início dos desembolsos do empréstimo) o relatório final de 
avaliação do COMAI não foi entregue. Esse fato decorre principalmente de um bloqueio de apoio logístico e recursos 
financeiros imposto pela Secretaria Executiva do PLANAFLORO em 1994, bem como pressões políticas nessa época 
para "amenizar" o conteúdo do relatório. 

Durante um longo tempo, não houve cobranças do Banco Mundial a respeito da entrega do relatório final do 
COMAI. Ou seja, o Banco Mundial simplesmente não cobrou do Governo de Rondônia o cumprimento da Seção 
2.08 do Acordo de Projeto. 

Conforme descrito anteriormente, no relatório interno do Banco Mundial "Brazil: Rondônia and Mato Grosso 
Natural Resource Management Projects (Loans 3444-BR and 3492-BR) Status of Implementation" (25 de março de 
1994) observa-se a tentativa de "suavizar" o do relatório do COMA!, ao ponto de se provocar distorções no seu 
conteúdo. Além disso, o relatório do Banco afirmou que: 

O relatório ( do COMA/) será discutido com o Governo, e será o objeto de vários seminários e oficinas com 
as autoridades estaduais nos próximos meses. 

Infelizmente, os referidos seminários e oficinas nunca foram realizados, por falta de interesse do Governo de 
Rondônia. Os documentos entregues pelo COMA! tampouco foram discutidos em qualquer instância decisória do 
PLANAFLORO (CNPs, Conselho Deliberativo, etc). Tais fatos, bem como os impedimentos que inviabilizaram a 
entrega do relatório final do COMA!. (constituindo um descumprimento da Seção 2.08 do Acordo de Projeto) 
aparentemente não foram comunicados aos Diretores Executivos pelo pessoal operacional do Banco. 

Concluindo, as omissões do Banco Mundial em relação ao cumprimento da Seção 2.08 do Acordo de Projeto 
têm contribuído para inviabilizar o processo de avaliação do PLANAFLORO (um dos principais mecanismos de 
"controle de qualidade" do projeto. Claramente, esses fatos contrastam com a diretriz operacional do Banco Mundial 
sobre monitoramento e avaliação de projetos (OD 10.70). 

7 .5 Licitação 

No processo de pré-qualificação das empresas para a licitação dos estudos da segunda aproximação do 
zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, constatamos que houve violações dos procedimentos da OD 
13.05 (Supervisão) e da OD 11.00 (Licitaçãoj.Í 

1 Salientamos que as disposições do parágrafo 14(b) da Resolução 93-10 dos Diretores Executivos do Banco Mundial, que estabelece o 
Painel de Inspeção, não se aplicam as questões mencionadas acima em função das seguintes razões: 

1) a reclamação sobre as violações não é contra urna decisão de licitação por mutuários do Banco, mas contra falhas na 
supervisão e na implementação de outras regras do Banco; 

2) a reclamação não está sendo apresentada por fornecedores de mercadorias e serviços, nem por licitantes perdedores. 
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Referimo-nos inicialmente a um memorando interno do Banco Mundial de 28 de março de 1994 (ANEXO 
7.C), relativo a uma reunião realizada Washington (EUA) no dia 15 daquele mês. Numa visita ao Banco Mundial, 
representantes do Governo de Rondonia estiveram ativamente empenhados em obter o "no objection" do Banco na 
pré-qualificação das empresas para a licitação dos estudos da segunda aproximação do zoneamento. 

No referido memorando, dois técnicos do Banco Mundial levaram ao conhecimento de seus superiores a 
existência de irregularidades cometidas pelo Governo de Rondônia na pré-qualificação das empresas para a referida 
licitação, o que tomou tal processo incompatível com as diretrizes internas do Banco. No memorando, registrou-se 
que esse problema foi confirmado por um especialista na área financeira do Banco. Em síntese, demonstrou-se 
evidências de que o Governo de Rondônia havia utilizado metodos questionáveis para desqualificar várias empresas 
da concorrência, e ao mesmo tempo, favorecer uma determinada empresa com forte apoio político. 

De acordo com as diretrizes do Banco Mundial, os mutuários devem ser informados das decisões do Banco 
sobre documentos de licitação num prazo de uma semana após o seu recebimento (e em casos complicados, dentro de 
dez dias uteis). 

Além disso, segundo o parágrafo 82 da OD 11.00, 

quando o Banco determina (inter alia) ... que julgamentos feitos no processo não foram sensatos e justos, o 
Banco deve notificar o Mutuário e informar que, se não retificado, o Banco pode declarar falha na licitação. 2 

Ao invés de responder pontualmente sobre os problemas identificados fase de pré-qualificação, o Banco 
passou vários meses sem fornecer uma resposta oficial ao Governo de Rondônia. Aparentemente, essa "timidez" do 
Banco foi motivada pela possibilidade de "embaraços" que uma notícia sobre irregularidades na licitação do zoneamento 
poderia causar ao Governo de Rondônia, num período de plena campanha eleitoral. 

Tal situação se confirmou em outro memorando interno, encaminhado pelo representante local do Banco para 
Washington em 06 de junho de 1994 (ANEXO 7.D). Neste memorando, consta que o Governador de Rondonia havia 
telefonado pessoalmente ao representante local do Banco, reclamando dos atrasos na licitação do zoneamento e 
consequentemente, na liberação dos desembolsos para o componente de infraestrutura do PLANAFLORO ( em função 
da política de "pari-passu" do Banco). Nesse telefonema, o Governador de Rondônia teria ameaçado cancelar o 
projeto, caso a situação não fosse "resolvida" imediatamente. 

Ao invés de seguir suas diretrizes internas, objetivando corrigir os érros cometidos e "aperfeiçoar os 
procedimentos e medidas de licitação para uma melhor eficiência a eficácia na implementação (OD 11.00), o Banco 
Mundial inicialmente atrasou vários meses em responder ao Governo de Rondônia. Posteriormente, aceitou um "acordo 
de cavaleiros", onde se readmitiu empresas que haviam sido desclassificadas no processo de pré-qualificação, sem a 
realização formal de um novo julgamento pelo Governo de Rondônia 3 

7.6 Auditoria Independente 

De acordo com a Seção 3.0l(a) do Acordo de Projeto, o Governo de Rondônia deve apresentar ao Banco no 
final de cada ano fiscal os resultados de uma auditoria independente dos gastos do projeto. Até o momento. não foi 
realizada a referida auditoria financeira do PLANAFLORO. 

2 Segundo as diretrizes internas do Banco Mundial (OD 13.05 e OD 11.00) a responsabilidade principal pelo monitoramento de licitações 
é do "Task Manager" (oficial de projetos) que encaminha as decisões (incluindo aquelas sobre falhas na licitação) para as instâncias 
administrativas superiores do Banco. 

Ressaltamos que a OD 13.05 estabelece que "esforces especiais sejam feitos durante a supervisão para a) informar os 
representantes do pais a respeito das regras e procedimentos de licitação do Banco, e b) quando necessário, aperfeiçoar os procedimentos 
e medidas de licitação para uma melhor eficiência a eficácia na implementação". Essa última disposição é reforçada pela OD 11.00, que 
no seu parágrafo 83, estabelece que "todos os esforcos sejam feitos no sentido de evitar falhas na licitação, fornecendo comentarios e 
consultoria ... "an. 

3 No primeiro semestre de 1995, também ocorreram atrasos significativos no envio da posição do Banco Mundial sobre a etapa final de 
seleção da empresa executora dos estudos da segunda aproximação do zoneamento estadual. 
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7.7 Uso de Consultores 

Na fase preparatória do Programa de Cooperação Técnica do PLANAFLORO (1993-1995) realizado em 
... conjunto. com p PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), constamos uma série de irregularidades 
na contratação de consultores (vários dos quais funcionários públicos já envolvidos com o projeto) sem a realização de 

• 4 •• 

um processo rigoroso de seleção via concurso. A convivência do Banco Mundial no referido processo de seleção 
constitui uma violação da sua diretriz operacional sobre uso.de consultores (OD 11.10), onde se estabelece medidas 
rigorosas para garantir a manutenção de critérios técnicos na seleção de pessoas e firmas para atividades de consultoria. 

,., 

7 .8 Suspe~s_ão de Desembolsos 

As condicoes previstas no documento "General Conditions" do Banco Mundial (ítem 6.02), na OD 13.4Q. e no 
artigo V do Acordo de Empréstimo do PLANAFLORO determinam os casos e os procedimentos pelos quais o Banco 
poderia-e/ou deveria at;ivar mecanismos relacionados à suspensão de desembolsos. 

. . ,. . O Acordo de Empréstimo do. PLANAFLORO inclui uma lista de possíveis motivos para: a susp,~ris.ã9·, de 
desembolsos, além daquelas estabelecidas pelas "General Conditions". Esses motivos incluem: 1) se o·,Goye1110 de 
R-9~.<1:o~a deixar de cumprir qualquer uma das suas obrigações do Acordo de Projeto, 2) se a legislação estadual sobre 
o.zoneamento for suspensa, emendada ou modificada na sua essência e 3) se Mutuário ou o Governo. de. Rondênia 
m~di'fi~arem' o Programa de Reformas ou tomarem qualquer iniciativa, mesmo através de omissão, que .afete 
negativamente sua capacidade de desempenhar suas obrigações, conforme definidas no projeto. ·· · 
. ,1 ., .... .: 

.. · . ,. Considerando os fatos descritos nesse documento e as diretrizes da OD 13.40 (Suspensão de Desembolsos), 
q Banco Mundial deveria ter ativado os mecanismos de suspensão dos desembolsos do PLA,NAFLORO, utilizando o 
seguinte elenco de ações sucessivas: 

a) No caso do Banco Mundial avaliar que a falta de cumprimento das condições contratuais fosse motivada 
por problemas temporários e o mutuário concordaria em resolvê-los rapidamente, poderia ser utilizada uma suspensão 
informal, após o envio prévio de um aviso por escrito ao Mutuário. Tal suspensão teria um prazo de sessenta dias, 
afetando apenas os componentes identificados pelo Banco como relevantes. Nesse prazo, o Mutuário poderia tomar as 
medidas corretivas necessárias para garantir a continuidade do projeto. 

, .... b).Se-o,problema persistisse, o Banco poderia transformar a suspensão informal em suspensão formal, sem 
, . prejudicar a vigência das condições contratuais do empréstimo. De qualquer formaos componentes não sujeitos à 

suspensão continuariam a serem beneficiados. 

e) Se as tentativas das etapas anteriores.falhassem, o Banco poderia efetuar uma suspensão geral dos desembolsos 
.do empréstimo. Mesmo assim, os acordos .contratuais do projeto continuariam em vigor. 

Concluindo, o Banco Mundial, contrariando suas próprias operacionais, deixou de utilizar um dos principais 
i~~tru;mentos legais a sua disposição para assegurar o cumprimento dos acordos contratuais do fLANAFLORO. 

. . 
7.9 Prejuízos Causados às Populações Locais 

, Os problemas descritos acima, envolvendo omissões do Banco Mundial no cumprimento.de acordos contratuais 
.do·PLANAFLORO e suas próprias diretrizes operacionais, tem causado uma série de prejuízos para os beneficiários 

. do PLANAFLORO. ' . . 
As falhas do Banco apontadas nesse capítulo, que se relacionam às atividades de monitoramento, avaliação e 

supervisão do projeto, impediram que. medidas corretivas fossem tomadas rapidamente, o que poderia ter minimizado 
confl.i~Qs sociais e problemas de degradação ambiental que se agravaram no decorrer do tempo. 

Com relação aos desvios apontados acima nos procedimentos de licitação, vale lembrar que os estudos da 
segunda aproximação do zoneamento sócio-econômico-ecológico constituem um aspecto fundamental do 
PLAN.Af.L,ORO, inclusive para. viabilizar outros componentes do projeto. Nesse sentido, pode-se afirmar que os 
atF,a.59s,!lo detalhamento do zoneamento tem contribuído para o agravamento de conflitos sociais edanos ambientais. 
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VID. Conclusões ! , I ·~ •' \ 1 t 

·.1•,'.'·-li 

: • , •• ,•·· '. • ,, '1', ·-·,' .;\,; :i'.\'·.',~\·,i~'.·'·.,:' '.'.· ... ·,', ,.,';'.,:, ..... :! ,,.,;·· ,· · ... , 1 • , ••• ' ••• 'i •• ,, .; • 1 ,i,' ... · ,·.: .,·: :. '. ··'· 
Considerando os fatos apresentados nesse documento, solicitamos a este PAINEL DE iNSPEÇÃO que se 

p~ a uma investigação das falhas cometidas pelo Banco Mundial na execução do PLANAFLORO (bem como 
outras outras falhas eventualmente constatadas) à luz das normas aplicáveis neste procedimento de inspeção, 
independenttnente dé sua citaçãd ejtplicitá rio decbtreÍ' deste texto. . :.',:' .. . ' : . ,, .. · .. ' ' ' . : .' :,_ ., .. ,,• ;., : ... ~. ', .. ;'::.; 
), ,,,t', ~,/ .~ [r t' ,, ~: ''."/ ·.~•,,',~•~' :\ ',,'1',d ,:,., :•!'.\',", ,,1.! .,,,•,', 11 ,l, • .._','~:'1~:··,;, ,t•:p~ ~-IJ •:,._.'',,;~'~J?r, t\1, ,~; ,,;·,·~,j.' 

1 
•.r,: 

Acreditamos que seja essencial investigar os motivos que levaram o Banco Mundial, durante um longo perlodo 
de preparação e execução inicial do PLANAFLORO, a praticar uma série de omissões surpreendentes em relação às 
necessidades de çumprimento dos acordos contratuais do projeto e de suas próprias diretrizes operacionais. Nesse 
sentido, acreditamos ijUe sejà especialmente relevante investigar as omissões do Banco Mundial em relação aos 
seguintesassuntos,conformerelatadonopresentedocumen~: .. ...···.:,·_;;' ·.··· ·,,,_.·/ ,.:·"·,',. ).:,.~\.~,.-_<.;.:. , . 

. . .. ' ' . .~i,',i '. : : 11 ;, ' •' -.\~.·. ~ ·.·~~. ~···.·\~ ·:l·\·''J 1 ••• ,)~ 

. a) a falta de cobranças do Banco Mundial em relação à implementação de ref~rmas em tx>lftica~ l'Úblicas e a 
realização de convênios entre órgãos executores, conforme previsto nos documentos ~ficiais do PLANAFl.ORO~ 
especialmente em relação às áreas de política fundiária, licenciamento ambiental, institucionalização do zoneamento 
sócio-econômico-ecológico, unidades estaduais de conservação e políticas de investimentos e incentivos fiscais. Nesse· 
sentido, além de desre1peitat os acordos contratuais do PLANAFLORO, o Banco Mundial não tem implementado 
adequadamente suas próprias diretrizes operacionais nas áreas de Política Florestal (OP 4.36) e Áreas de Vida Silyestre 
(OP 11.02), conforme deinotistràdo nesse documento. . ·. ·· . .: _.· .: :· .. ·. . ..... :·:· ,·.'. ·.' :.{ 

, ' , • , ',• • ' r : ' "; • ' , J.'' 1 • 1 • l i; ~ '~, :. t , '1 •, ' ••• '( 1 : ,;j, • ,.,.\ ' 1 ' ' 'I • ,: • , e • : 

b) a falta de uma análise adequada, por parte do Banco Mundial, das enormes deficiências ·de ~ap~ida~ 
técnica dos órgãos executores do PLANAFLORO (tais como SEDAM, ITERON, FUNAI e ffiAMA), bem como as 
medidas corretivas para minimizar estes problemas. Além disso, não obstante as declarações recentes do Banco 
Mundial sobre a impottância de "Ô\Vriershiptt, argútnentanios que o Banco deixou de realizar uma avaliação aidequadi 
do çompromisso político dos órgãos governamentais em relação aos objetivos e metas do PLANAFLORO, o que tem 
representado o principal entrave para a execução do projeto. Essas práticas contrastam com várias diretrizes operacionais 
do Banco Mundial, tais como: Populações Indígenas (OD 4.20), Política Florestal (OP 4.36) e Preparação de Projetos 
(BP 10.00, Anexo D). . · 

1 •1 , J 

,, , • f 1 • : 1 '1 t I j • ' f ' :• O ._ , : , l: 1 ~: ' ~ ,, \., I • ' , • 
1 
f, ? 

. e) a falta de cobranças do Banco Mundial, nas atividades de ~upervisão, d~, .cumprimento pelos órgã~ 
governamentais de várias ações constantes no relatório de "appraisal", nos acordos contratuais do PLANAFLORO e 
nos documentos de "Ajuda Memória" de missões anteriores de supervisão. Tais práticas contrastam com as diretnzes 
operacionais do Banco sobre supervisão de projetos (00 13.05) e em alguns casos, a suspensão de desembolsos (OD 
13.40); ·:~· :,·.·... . ' ' 

- - . - -- 1.. ·~ • . ·- . . . ;. . ·, •, ·: . ' .,. 
d) a falta de orientação e cobranças, por parte do Banco Mundial, das ações de monítoramemo e avaliação 

previstas nos documentos oficiais do PLANAFLORO, em contraste com a diretriz operacional sobre monitoramento 
e avaliação de projetos (00 10.70); · · . . .. , . , . .J.. : , . .. ·· 

e) as dificuldades ~ se garantir, ínternameiite no Banco Mundial, um fluxo de informa~s· atualizadas e 
confiáveis sobre o andamento do PLANAFLORO, entre o pessoal de operações e os Diretores Executivos, em contraste 
com a diretriz operacional sobre supervisão (OD 13.05) e outros procedimentos internos, inclusive as recomendações 
do "Wapenhans Report"; , . 

t) as omissões do Banco Mundial, no que se refere à elaboração e implementação do componente "Apoio às 
Comunidades Indígenas" do PLANAFLORO, conforme a diretriz operacional sobre populações indígenas (OD 4.20) 
e os documentos oficiais do projeto; 

g) a falta de implementação dos procedimentos do Banco Mundial nas atividades de licitação (00 11.00) e 
uso de consultores (OD 11. l 0), bem como na realização de uma auditoria independente dos gastos anuais dõ 
PLANAFLORO, conforme previsto nos acordos contratuais do projeto; · 

h) as falhas do Banco Mundial, no que se refere à implementação de medidas para garantir a participação 
efetiva da sociedade civil no PLANAFLORO, confonne a suá diretriz operacional sobre envolvimento de ONOs (OD 
14.70). 
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'Nos últimos· anos, as entidades que hoje compõem o Fórum das ONGs e Movimentos Sociais de Rondônia, 
bem como outras ONGs e lideranças de movimentos sociais, têm feito tentativas para alertar o Banco Mundial sobre 
os desvios apontados nesse documento, Entretanto, a quase totalidade das correspondências enviadas pelas ONGs de 
Rondônia ao Banco Mundial nunca foi respondida (ao exemplo dos documentos incluídos como anexos l.A, l.B, 
1.C, l.A, l.C, e todos os documentos nos anexos 05 e 06).l 

Infelizmente, o Banco Mundial somente assumiu uma atitude mais firme quando pressionado pela opinião 
pública, após ter recebido uma carta do Fórum em 15 de junho de 1994 (ANEXO 4.D), enviando uma missão de 
supervisão ao país, o que, contudo, ainda não resultou na tomada de medidas adequadas para coibir as irregularidades 
apontadas no presente documento. 

Concluímos que na preparação e execução inicial do PLANAFLORO, os interesses de assegurar a aprovação 
do empréstimo e a liberação de recursos financeiros (tanto nas esferas governamentais quanto no próprio Banco 
Mundial) prevaleceram sobre que a necessidade de garantir a implementação efetiva do projeto, seguindo os acordos 
contratuais e as diretrizes operacionais do Banco. 

Esperamos que este Painel e o Conselho dos Diretores Executivos do Banco Mundial reconheçam a necessidade 
de se averiguar os motivos que ocasionaram as graves omissões do Banco e consequentes prejuízos às populações 
locais, conforme identificadas nesse documento, e que determinem a investigação das mesmas o mais breve possível, 
ao invés de se postergar para uma avaliação "ex-post" do projeto. Referida investigação em muito contribuiria para a 
resolução dos impasses atuais na execução do PLANAFLORO,e, mais importante ainda, os esforços de se evitar que 
problemas semelhantes venham a se repetir em outros projetos apoiados pelo Banco. 

Por fim, ficamos à inteira disposição deste Painel para o fornecimento de informações adicionais que 
eventualmente sejam necessárias. Solicitamos a gentileza de sermos mantidos informados sobre a totalidade da troca 
de correspondências entre o Painel de Inspeção, Diretores Executivos e o pessoal operacional do Banco Mundial, 
inclusive através do encaminhamento de cópias das mesmas ao escritório do Fórum das ONGs e Movimentos Sociais 
de Rondônia. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, . . . . 

Atenciosamente, 

(ASSINATURAS EM ANEXO) 

1 Ressaltamos que a falta de respostas do Banco Mundial às várias correspondências enviadas por ONGs e lideranças de movimentos 
sociais contrasta com o Item 11 da OD 14.70, que afirma: 

O pessoal técnico ("staff') do Banco deve responder; e incentivar governos a responderem, a ONGs que solicitam informações ou que 
apresentam questionamentos sobre atividades financiadas pelo Banco Mundial. 
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ENTIDADES QUE·ASSINAM ESTE DOCUMENTO, A SER ENCAMINHADO 
PARA O PAINEL DE INSPEÇÃO DO BANCO MUNDIAL 

•. 

1. Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas de Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul 
do Amazonas (CUNPIR) 
Rua.Carlos Gomes, 1001, Centro, Porto Velho-RO ., 

2. Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR) 
Rua Joaquim Nabuco, 1215, Areal, Porto Velho-RO 

3. Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO) 
Av. Ji-Paraná, 397 S2, Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná-RO 

4. Associação do Povo Karítíana (AKOT'PYTIM ADNIPA) 
Rua D. Pedro II, 650, Centro, Porto Velho-RO 

5.Articulação Central das Associações Rurais para Ajuda Mútua (ACARAM) 
Rua Vilagram Cabrita, 700, Centro, li-Paraná- RO 

6. Movimento Sem- Terra (MST) 
Rua dos Seringueiros, 763, Centro, Ouro Preto D'Oeste-RO 

7. Associação dos Seringueiros de Machadinho (ASM) 
Prédio da Sedam,Centro, Machadinha D'Oeste-RO 

8. Associação dos Seringueiros e Soldados da Borracha· de Pimenta Bueno (ASSBP) 
Rua Emn1io Vieira, sino., Centro, Pimenta Bueno-RO 

9. Associação dos Seringueiros de Guajará-Mirim (ASGM) 
Rua Dr. Leverger, sino., Triângulo, Guajará-Mirim-RO 

10. Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé (AGUAPÉ) 
Av. Santa Cruz, 341, Centro, Costa Marques-RO 

11. Associação dos Soldados da Borracha de Ariquemes (ASBSA) 
Rua Bahia, 3958, Setor 5, Ariquemes-RO 

12. Associação Programa Amazônia - Amigos da Terrra Internacional 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4442, CEP 01402-002, São Paulo-SP 

13. Comissão Pastoral da Terra (CPT-RO) 
Rua D. Pedro II e/ Gonçalves Dias, Centro, Porto Velho-RO 

14. Conselho Indigenista Missionário (CIMI-RO) 
Rua D. Pedro II, 650, Centro, Porto Velho-RO 

15. Associação de Defesa Etno-Ambiental (KANINDÉ) 
Rua D. Pedro II, 1900, Ap. 18, Centro, Porto Velho-RO 
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16. Associação de Preservação Ambiental e Recuperação de Áreas Indígenas (APARAI) 
Rua D. Pedro II e/ Gonçalves Dias, Centro, Porto Velho-RO 

17. Projeto Pe. Ezequiel (Diocese de Ji-Paraná) 
Av. Marechal Rondon, Centro, Ji-Paraná-RO 

. . 
18. Centro de Estudos e de Pastoral dos Migrantes (CEPAMI) 
Rua das Pedras, 299, Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná-RO 

19. Ação Ecológica Vale do Guaporé (ECOPORÉ) 
Caixa Postal 68, Rolim de Moura-RO 

20. Comunidade BAHÁ 'Í 
Caixa Postal 999, Porto Velho-RO 

21. Centro de Educação .e AlfabetizaçãoPopular (CEAP) 
Rua Carlos Gomes e/ Campos Sales, Porto .Velho-RO 

22. Sociedade Beneficente São Casimiro 
Rua Joaquim Nabuco, ·2854, Porto Velho-RO 

23. Proteção Ambiental Cacoalense (PACA) 
Rua Antônio de Paula Nunes, 1528, Cacoal-RO 

24. Associação das Escolas Famílias Agrícolas de Rondônia (A.E.F.A.R.) 
Rua Júlio Guerra, 257, Centro, Ji-Paraná-RO 

25. Instituto de Pré-História, Antropologia e Ecologia (IPHAE) 
Rua Álvaro Maia, 1034, Porto Velho-RO 
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IX. Lista de.Anexos. 

ANEXO 01: Correspondências entre ONGs e o Banco Mundial que Antecederam a Aprovação do Empréstimo do , 
PLANAFLORO (1988-1990) 

a) Carta de Francisco "Chico" Mendes do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) enviada ao Sr. 
Barber Conable, Presidente do Banco Mundial (13 de outubro de 1988) 

b) Carta de 11 de dezembro de 1989, de Osmarino Amâncio Rodrigues (CNS) e Ailton Krenak (União das 
Nações Indígenas-Uf[I) endereçada aos senhores Shahid Hussain (Vice Presidente para America Latina) e 
Armeane Choksi (Diretor, Departamento Brasileiro) do Banco Mundial 

c) Carta de 09 de janeiro de 1990, assinada por 35 organizações não-governamentais brasileiras e 
internacionais, encaminhada ao Sr. E. Patrick Coady, Diretor Executivo do Banco Mundial; 

d) Documento assinado por 19 organizações não-governamentais de Rondônia, encaminhado em 22 de 
fevereiro de 1990 ao Sr. Shahid Husain (Vice Presidente para América Latina e Caribe) do Banco Mundial, 
com carta de apresentação do Fundo de Defesa Ambiental (EDF); 

e) Carta do Sr. S. Shahid Husain, Vice-Presidente para América Latina e Caribe do Banco Mundial, 
endereçado ao Sr. Frank E. Loy, Presidente do Conselho Diretor do Fundo de Defesa Ambiental (EDF), de 
05 de março de 1990; 

f) Carta do Sr. Raimundo Ramos Leitão, Presidente da Associação dos Soldados da Borracha e 
Seringueiros de Ariquemes, ao Sr. Barber Conable, Presidente do Banco Mundial, de 25 de abril de 1990; 

ANEXO 02: Protocolo de Entendimento assinado pelo Governo de Rondônia e ONGs em 20 de junho de 1991 

ANEXO 03: Correspondências Enviadas pelo Fórum das ONGs de Rondônia ao Banco Mundial (1992-1994) 

a) "Carta Aberta" aos Diretores Executivos do Banco Mundial em 12 de março de 1992; 

b) Memorando ao Sr. Luis Coirolo do Banco Mundial, 12 de maio de 1992; 

e) Carta encaminhada à Unidade Central de Florestas do Banco Mundial em 16 de maio de 1994; 

d) Carta encaminhada ao Presidente e Diretores Executivos do Banco Mundial em 15 de junho de 1994; 

ANEXO 04: Correspondências de ONGs locais, enviadas ao Banco Mundial 

a) Ofício nº 19/93 da ECOPORÉ, de 09 de março de 1993, endereçado ao Governador de Rondônia, 
SEDAM, ITERON e Cia. Florestal ; 

b) Carta da Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR) e ECOPORÉ, de 26 de abril de 1993, endereçado 
ao Secretário de Desenvolvimento Ambiental do Governo de Rondônia (SEDAM-RO); 

e) Ofício nº 042/93 da ECOPORÉ, de 27 de abril de 1993, endereçado ao Presidente do INCRA; 

d) Ofício nº 048/93 da ECOPORÉ ao Sr. Francesco Vita, representante do escritório local do Banco Mundial 
em Cuiabá (MT), de 04 de maio de 1993; 

e) Carta da OSR e ECOPORÉ, de 22 de junho de 1993, endereçada a vários órgãos estaduais e federais; 
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í) Carta da OSR de 23 de junho de 1993, encaminhada a SEDAM, ITERON, INCRA, IBAMA, Pelotão 
Florestal e Secretaria Executiva do PLA.NAFLORO; 

g) Ofício nº. 122/93, da ECOPORÉ, de 22 de novembro de 1993, endereçado à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM); 

1 ,· • • 

h) Ofício nº 41/94 da 'ECOPORÉ; de 07 de abril de 1994, endereçado à SEDAM, PMF e IBAMA; 

i) Ofício nº 052/94 da ECOPORÉ, de 14 de maio de 1994, endereçado ao Sr. Presidente do IBAMA; 

. j) Ofício nº 055/94, .da ECOPORÉ, de 23 de maio de 1994, endereçado à SEDAM, PMF, ITERON, IBAMA 
eINC~; 

k) Correspondência da CUNPIR (Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas.de Rondônia, Norte 
do Mato Grosso e Sul do Amazonas) encaminhada à Comissão de Direitos Humanos da ONU em 10 de maio 
de 1995. 

~O 05: Corrbspondências do Forum ·das ONGs de Rondônia a respeito da Política Fundiária do INCRA (1992- 
1993} . 

a) Carta ao Presidente da República em 28/05/92; 

b) Carta, ao Presidente do INCRA em 14/08/92; 

cjCarta.ao Presidente do INCRA em-08/09/92;_ 

d) Carta ao Presidente do INCRA em 15/04/93; 

e) Carta ao Presidente do Banco Mundial, com data de 29/04/93, encaminhando cópia da correspondência 
de 15/04//93 ao Presidente do INCRA (ANEXO 4.D) 

• q 

ANEXO 06 Documentos de Ajuda Memória de Missões de Supervisão do Banco Mundial {1992-1995) · ' 

a) Ajuda Memória da missão de supervisão do Banco Mundial, PLANAFLORO de novembro de 1992; 

b) Ajuda Memória da missão de supervisão do Banco Mundial, PLANAFLORO, setembro de 1993 

e) Ajuda Memória da missão de supervisão do Banco Mundial de agosto de 1994 (BIRD!MIR/Governo de 
Rondônia) 

d) Ajuda Memória da missão de supervisão do Banco Mundial de agosto de 1994 (Governo de Rondônia/ 
Fórum das ONGs de Rondônia). 

e) Ajuda Memória da missão de supervisão do Banco Mundial de abril de 1995 

ANEXO 07: Documentos do Banco Mundial , . 

a) Matriz de Políticas, Medidas e Ações Ambientais, Staff Appraisal Report (Relatório 8073-BR), Banco 
Mundial, 27 de fevereiro de 1992 (ANEXO 1, Table 1,.1, pp.51-52); . ' 

1. 

b) Brazil: Rondônia and Mato Grosso Natural ResÓ.urce Management Projects (Lns 3444-BR and 349:iBl?) 
Status of Implementation, (Relatório Interno do Bánco Mundial} Shahid-Javed Burki, Vice-Presidente de 
Operações para América Latina e o Caribê; 25i00/94; · · · · · ·,:, 

;•,l 
e) Office Memorandum, LAIAE/BIRD, 28 de março de 1994 ~ ' ' . 

d) Office Memorandum, LAlCB/BIRD, de 06 de junho de 1994 
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NOTA INFORMATIVA 

25 de julho de 1995 

No dia 13 de junho de 1995, 24 organizações não-governamentais integrantes do Forum das ONGs e 
Movimentos Sociais que Atuam em Rondônia e o Programa Amazônia de Amigos da Terra, apresentaram 
um pedido de investigação sobre o projeto PLANAFLORO, implementado no Estado de Rondônia, ao 
Painel de Inspeção do Banco Mundial. 

Quarentacinco dias após a apresentação do documento, o Forum das ONGs e Movimentos Sociais que 
Atuam em Rondônia e o Programa Amazônia de Amigos da Terra estão divulgando uma primeira 
avaliação dos desdobramentos mais recentes, com a finalidade de manter atualizados os parceiros, 
observadores e operadores da informação. 

1. O Banco Mundial encaminhou em 19 de julho suas observações ao Painel, mas as ONG que 
apresentaram o pedido de inspeção nao tiveram acesso a este documento. Uma primeira missão do Painel 
está marcada para o dia 8 de agosto. 

2. Em 28 de junho de 1995, após a apresentação do pedido de inspeção, foi finalmente assinado o 
convênio entre o INCRA e o governo estadual, o que constituía uma condição de efetividade do 
empréstimo e cuja prolongada falta estava entre as causas de grave violação dos acordos contratuais e de 
prejuízos para os direitos e interesses representados pelas entidades que assinaram o pedido de inspeção. 
Este convênio, após uma primeira análise, apresenta várias limitações no que diz respeito à integração do 
INCRA num novo modelo de desenvolvimento regional, mas constitui um primeiro importante passo para 
uma mais correta implementação do projeto. 

3. Em 14 de julho, após anos de atrasos, foram finalmente criadas três importantes reservas extrativistas, 
cuja área total é de aproximadamente 469.070 hectares. Trata-se das reservas de Corralinho, Pedra Negra 
e Pacaas Novos. De acordo com fontes do Governo de Rondônia, espera-se nas próximas semanas a 
criação de mais três reservas. 

4. Outros avanços são esperados na área social, com a implantação dos Projetos Inovadores, como início 
do processo de descentralização das ações do PLANAFLORO. Inicialmente serão financiados 30 projetos 
de iniciativas comunitárias, nas áreas de 
saúde e educação rural, totalizando um montante de 900 mil reais. 

5. Não foram registrados avanços na área indígena, onde continuam os entraves burocráticos e 
institucionais para a implantação do subcomponente. 

Parece haver uma tendência, por parte do Banco Mundial, de efetivar o cumprimento de algumas 
cláusulas contratuais, objetivos do projeto e suas próprias políticas. Isto reforça a necessidade de uma 
investigação, hoje ainda mais necessária para desvelar as razões que levaram a paralisar, durante anos, 
aquelas ações que estão começando a ser tomadas só agora. Sem dúvida, isto é uma condição para a 
retomada do projeto de forma mais correta. 

O Forum das ONGs e Movimentos Sociais que Atuam em Rondônia e o Programa Amazônia de Amigos 
da Terra gostariam enfim de exprimir seu mais profundo pesar pela 
morte do consultor Antonio Mujica, na ocasião da queda do helicóptero que ocorreu no dia 6 de julho. As 
entidades exprimem também votos de pronta recuperação ao consultor Gabriel de Lima Ferreira, 
gravemente ferido nas mesmas circunstâncias. Ambos tinham ganhado o respeito e a estima das ONGs 
em função de sua competência e experiência. 
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* FINANCIAL TIMES TUESDA Y JUNH 13 199S 

NEWS: THE AMERICAS 

A tale of trouble from the f ar west of Brazil 
ADall& JJoster fínds NGOs complaining to the World Bank about its projects in an Amazonian state 

.. ::., 
lluber c.ullle: •-Wortd Baú presldeDt -TMI'- 

wu aJeo aimed at lle~lnr peo 
ple S\lCb as small Carmers, rub 
tMtr tapl)ers anel lndigenous 
tribes Whom big projeds USU· 
a)Jy lpore. 
According to tbe. NGO com• 

plamt, none of the money bas 
yet readl.ed tllese intended tar 
aeta-anà the project bas c:aused 
serlous damage tn the reglon 
aud ib people. ll says t1lls Is 
maJoly beeause tbe banir. Cailed. 
properly to mootlor the gov 
emment of Rondõnla state « 
to ciomplaln when tbat pvem 
ment breached the proJed's 
accortfs. 
Tbe most serious compl.alnt 

conatms an aa:ord which the 
Braaüait fedenl bmd agency, 
Incra, was supposed to s.lp 
wlth the Rond6nia ,overn· 
ment. The ac:cord wu meant to 
mab sw-e tbat suc:h policies as 

openlng new farmiog areas 
res_pecled. the local ea.vlron 
ntent and. protected foreat. As a 
oiark ot the aceerd's impor· 
tance. 1t was made a oooditioo 
for the 1992 ?ending acwrd to 
take effect. 
Three yeaJS later, the accord 

bas stlll not been signed. Incra, 
apparently unwlliing to submit 
to the environmentat momtor· 
iog wbkh the accord invuJVl!d, 
bas settled pe()IIJe on h\Uld.reds 
of thousands or hectates ot 
tand ln areas meant to be 
clc:ised to devdopment. 
Mr Roberto Smerah:U or 

Frtends of the Eart.h says more 
tban .10,000 people, maloly 
landlesa fanners, ba\le arrlvect 
in these amas, mM of wlúd1. 
have poor soU anel wblcb Plan· 
afloro was meant to protect. 
Land tittes lssued by hlcra led 
to invaslons, laDd disputes and 
rapld deforestation. 

M.r Emersos Teixeira; Ron· 
dôwa planniJlg' secretary sinal 
a o.ew aovemment t.ook over 
on JaJ.JWU'Y 1 alter electlons 
last year, says the accotd will 
be slgned •1n the next two 
.MeJl:s", after a change of presl· 
dent at JQcn. He also saya bis 
,ovenuneat wtll correct Us 
predecesaor'a mlstakes. 
"Under tbe last eovenmient, 

d lbe l)l'O}ect's NSOQl'Cell were 
spent on bureaucracy anel the 
civil service, ln areas Uke sala 
ria aJMt COJIIUltancia. 
"For eumpJe, loans to smaU 

prodU<:ers are stuck in the 
state bank beeause of bureau 
cracy. Our govemment intends 
to imp?ement ex.acUy w.bat was 
meant by PlanaJloro, wbere the 
beneficlaries were meant to be 
the small predueers and Che 
Indíans," 
Hr RQdrigues replíes: "The 

project doesn't loteiest tbe 
government, the project's 
rescurees do." · 
Planafloro was also deslgned 

to establish vartous conserva 
tion aJell$ to oovei- 11!8fons of 
special ecclogical or biological 
interest ln Rondônia. By Sep 
tember last year, tbe state gov 
enunent was meant to have aiet 
up four "extracUve'' reserves 
(desiped to mmaae fOl'e$ts 
with the minlmaim of damage), 
but only one has been created 
so f.ac. 
Two state parb, Corumblara 

anel Guajart-Mldm, were 
dem.arcated as planned, but not 
before tbelr area bad been 

reduced hy more tban 200,00I 
hectares. apparently because ol 
presaure from big !orestry and 
farming <:omprmies.. 
The bank agrees tbat a la.nd 

acconí betweell Incra and t!ie 
state government was a pre 
requisite for thi, Joan, but that 
lt went aheacl on lhe )asis of a 
"protoeol of llhderstanding" 
signed hetween lha t\!fo sides 
ín 1991. 'lbe bank üiO sald 1hat 
lt had been Mvery acüve anel 
outspoken in condem.llli.eg 
lru:ra's çparent Jack oi real 
coDJ.mitment lo aaro«ological 
zoning in Roudõrua•. aDd that 
a 11um!Jer of UDSUitable Incra 
lalld upropriati.ons had been 
stopped by World Bank inter· 
Venlion. , 
The IJu.k also said lhe iiew 

• state government was a "ray ot 
11gbt~ Cor Rondooia's cousena 
uen park.& beca.use il is "fully 
committed" to the eoaserva 
tlon system. 
The inspectio11 panei .has t.o 

d.ecfdé whether lhe baRk erted 
in lhe past. lmt Mr Rodrigues 
l1a,y'.S tbe projoo couJd yet llle· 
ceed ~ the tutwe. lf the ban.k 
stands up to tbe state•s .POliU 
dans 9Dà imlsls that its eJlYi• 
l"OrulleDtal agendes must start 
worlúng. 
"But it SOOID3 to US that tbe 

bank i:s tbere just to leod 
money. and doesn't appear 
very worried abaut tlle 
results," u says. 
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Denunciado projeto do Bird na Amazônia 
Entidades enviam dossii sobre irregu/,andades no 

Plano Agropecuário e Flmest.al da Amazônia ao Painel 
de Investi.gaçã,o do banco, entidade independent,e que 

.fiscaliza emprést:i:nws da insW:uíçã.o 
PATRICIA FERRAZ 

Ambientalistas denunciaram 
irregularidades no maior 
projeto do Banco Mundial 

(Bird) na Amazônia, o Plano Agro 
pecuário e Florestal de Rondônia 
(Planafloro), que obteve emprésti 
mo de US$ 167 milhões do Bird para 
promover o desenvolvimento aut.o 
SW!tentado da região. O Fórum de 
Organizações Não-Govemament.ais 
de Rondônia, composto por 26 enti 
dades, enviou ontem um dossiê so 
bte o Planafioro ao Painel de Investi 
gação do Bird, um organismo inde 
pendente criado para fiscalizar os 
empréstimos do banco. Essa é a pri 
meira vez que a entidade recebe de 
°'1ncias de iITegularidades sobre um 
Pl'QÍet.o em andament.o. 
Enti:e as· entidades que assinaram 

o documento estão. Friends of the 
lile.rth lntemational, CoonienaçiO 
das Nações e Povos Indígenas de 
Rondônia, Organ~ dos Serin 
gueiros de Rondônia, Fedenlçâo dos 

Trabalhadores da Agricultura, Co 
missão Pastoral da Terra e Institut.o 
de Antropologia e Meio Ambiente. 
Em relat.órlo de 80 páginas - e 

200 documentos 
anexos - os am 
bient.alistas acusam 
o Bird de· descum 
prir suas próprias 
normas, compac 
tuar com irregulari 
dades na licitação 
para o zoneament.o 
econômico-ecológi 
co da região, ignorar 
20 cartas-denúncias 
enviadas por Orga 
ni7.3ÇÕes Nãt>-Gover 
namentais (ONGs) 
alertando sobre di 
versas irregularida 
des, e de repassar 
verbas sem exigir o cumpriment.o 
dos pré-requwt.os do projeto e não 
desembolsar recumos para a demar 
~ das temls indigenas. 
Segundo os ambienmlistas, o de- 
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sembolso de quase 40% das verbas 
sem o cumprimento dos pré-requisi 
tos trouxe graws conseqüências pa 
ra a região. A condição básica para o 
início do repasse de verbas era a as 
sinatura de um convênio entre o go 
verno de Rondônia e o Incra, para 
evitar novos assentamentos em 
áreas de preservação. O convênio de 
veria ter sido assinado há três anos, 

mas não foi. N~ 
período, segundo a 
denúncia, o Incra 
realizou mais de 20 
assentamentos, ins 
talando cerca de 1 O 
mil pessoas em re 
servas indígenas, ex 
traiivistas e parques 
estaduals. 

"Com títulos de 
poese irregulares, as 
pessoas conseguem, 
no Ibama, automa 
ção para desmat.ar 
60% de suas terras. 
E depois, obt.êm fi- 
nanciament.o agric:o 

la para seus projetos agropecuários', 
explicou Roberto Smeraldi, da 
Friends of the Earth lntemational 

O documento acusa o governo de 
Rondônia de não ter cmnprido de 

SMERALDI: 
"OBJETIVO É 
EXIGIR QUE O 
PROJETO SEJA 
RETOMADO OE 

ADEQUADA" 
MANEIRA 

íonna sati.sCatórla nenhuma das eta 
pas do projeto: programas de saúde, 
sociais, projetos de agricultura sus 
tentável e recuperação 'de áreas de 
gradadas existem apenas no papel 

O Plana11oro, uudado em 93 de 
pois de dois anos de estudos, foi uma 
iniciativa do Bird para recuperar a 
região do fracasso de um outro pro 
jeto do banco, o Planoroeste, que 
pretendia colonizar Rondônia, des 
pejou US$ 480 milhões na região, 
atraiu mais de 200 mil pessoas, 
abriu estradas e provocou enonne 
degradação ambiental. 

O Bird reconheceu o erro e apro 
veitou a Rio-92 para apresentar o 
Planall.oro como grande trunfo: um 
exemplo de modelo de desenvolvi 
ment.o capaz de criar unídades de 
conseivaçáo, promover o sustento 
da população local por meio de ativi 
dades de ext:l'atiYlsmo vegetal e recu 
perar áreas degradadas. Na avalia 
ção dos ambientalistas, entretant.o, o 
plano fracassou. "Estamos vendo a 
repetição do p~ de ocupação 
desordenada. e da expansão de fron 
teiras agrícolas em árl!lls protegidas; 
o projet.o frac:a!sou, mas D0880 obje 
tivo não é inti!m>mper o plano e sim 
exigir que ele S(\ja ret.omado de ma 
neira adequada", dlsL!le Smeraldi 
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Denúncias em Rondônia 
por Ana Florence 
deSãoPaulo 

O Fórum de Organi7.ações 
Não Governamentais de Ron 
dônia (ONG) vai enviar hoje 
ao Painel de Investigações do 
Banco Mundial (BlRD), em 
Washington, um dossiê apon 
tando uma série de irregulari 
dades na autorização e no an 
damento do projeto de coloni 
zação do Rondônia Planaflo 
r,o, que recebeu um emprésti 
mo da instituição de US$ 167 
milhões. 

Essa é a primeira vez que o 
Painel de Investigação do 
Banco Mundial - órgão inde 
pendente que fiscaliza os em 
préstimos do BIRD, criado no 
fim do ano passado- irá rece 
ber uma denúncia de um pro 
jeto já em andamento. Os am 
bientalistas acusam o Banco 
Mundial de não respeitar uma 
série de pré-requisitos para a 
liberação do empréstimo e 
ainda de se omitir na supervi 
são, na avaliação e no monito 
ramento do projeto. 

Citado freqüentemente co 
mo exemplo de projeto am 
biental durante a Eco-92, 
quando foi aprovado, o Plana 
flora foi criado com o objetivo 
de promover um modelo de 
desenvolvimento sustentado 
na região: respeitando as re 
servas extrativistas, recupe 
rando áreas degradadas, dan 
do apoio às comunidades lo 
cais - e criando unidades de 
conservação. 

O pré-requisito básico se 
na, então, uma coerência en 
tre essas metas e a política 
fundiária e de incentivos dos 
governos federal e Rondônia 
Mas, para o grupo,justamente 
esse pré-requisito não foi res 
peitado. Enquanto o Planaflo 
ra define áreas de proteção 
ambiental, o governo federal, 
por intermédio do Instituto 

Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), e 
o governo estadual agem sem 
qualquer coerência na apro 
priação e na desapropriação 
de terras e nas autorizações 
para o extrativismo local, afir 
mam as entidades. 
"O Planaflora está sendo 

desrespeitado desde sua pre 
missa básica e os mesmos er 
ros do passado no processo de 
colonização estão se 
repetindo", disse o coordena 
dor executivo do Projeto da 
Amazônia da entidade inter 
nacional Amigos da Terra 
(Friends of the Earth), Rober 
to Smeraldi. 

Segundo o ambientalista. o 
Incra assentou cerca de 10 mil 
pessoas em zonas definidas 
pelo programa de proteção 
ambiental. Para ele, as áreas 
de zoneamento sócio-econô 
míco-ecolõgíco definidas pe 
lo projeto, não passaram do 
papel. 

Outras intenções teriam si 
do negligenciadas. Para a libe- 

. ração do empréstimo deveria 
haver a assinatura de um con 
vênio entre as entidades fisca 
lizadoras da região - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re 
nováveis (lbama), Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen 
to Ambiental (Sedam) e Pelo 
tão Florestal. "Não houve 
nem acordo e muito menos 
fiscalização ambiental", disse 
Smeraldi, que acusou os go 
vernos estadual e federal de 
negligência na fiscalização da 
exploração da madeira. 

Do relatório constam tam 
bém as tentativas das entida 
des locais de alertar o Banco 
Mundial quanto às irregularí 
dades do projeto. Uma série 
de cartas enviadas aos direto 
res do banco foi anexada ao 
dossiê.justamente para provar 

a base da acusação das ONG: 
a omissão na cobrança dos 
acordos contratuais do proje 
to. 
O Planaflora há muito tem 

po foi desacreditado pelas en 
tidades locais, ''afirmou o as 
sessor técnico da Organização 
de Seringueiros de Rondônia, 
Edivan Pinto Rios. 

REAÇÕES DO BANCO 
MUNDIAL 

O Banco Mundial, por sua 
vez, negou as acusações. Ore 
presentante do BJRD no Bra 
sil, Dennis Mahar, disse que a 
denúncia de omissão na fisca 
lização e no monitoramento 
do projeto por parte do Banco 
Mundial "é completamente 
falsa", informou Marco An 
tonio Monteiro, deste jornal. 

Já o diretor de operações do 
BIRD no Cone Sul, Gorind 
Nankani, smpreso com a de 
núncia, garantiu que o banco 
destacou um funcionário en 
carregado de supervisionar o 
projeto, a partir de sua base 
em Cuiabá. '' Além disso, a 
cada seis meses enviamos 
uma missão a Rondônia para 
realizar uma supervisão com 
pleta no projeto," 

Nankani considera que os 
problemas surgidos no projeto 
são de implementação, como 
os ocorridos em julho de 
1994, quando algumas ativi 
dades econômicas foram pro 
movidas nas áreas ecológicas, 
embora.os desembolsos sejam 
iguais e simultâneos para as 
duas atividades. 

O diretor de operações do 
BIRD reconheceu que esse é 
um projeto de difícil conse 
cução, porque há muitos inte 
resses numa área defronteira, 
onde existem muitos recur 
sos naturais, a exemplo de 
madeira e possivelmente mi 
nérios. 
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Funcionários do Bird vêm. 
tentar Impedír demissões 

Os imàcmàriol do Banco ~ 
dia1 Luís Coirollo. Francesco V.da e 
Graaelc- li1uma cbepn a Porto V~ 
lho neste sábado "11"8 telll3r impedir 
que o documento elaborado pelo 
ForumdaOrpniações SâoGmer 
namemaís. Fede-ação lios Trahalba 
dores u Agricwwra e 1,fo,imeoto 
dos Sem Te ,a-onde se apomam os 
erros dos fuacionàrios do Buco 
Mundial m oonduçio do Plamdloro • 
seja emregue ao Painel de Inspeção 
daquela imtituição. o Painel de 1- 
peção é mn()rgio ~.cu;a 
função é imesüpr on~ o Buco 
Mundial deeaanprew p'ÓplÍM de 
tenDDaÇôes na cooàução dos proje 
tos que 1imDàa. 

O documento eiai>otado pelo 
Fonun das OSGs. Fecagro e MST. 

· com e> apoio dos Amigos da Tc.'!ff'&. 

aborda SWPJ11111ica.N!Dte todas M fto 
olaQões etdmdn ~ fmciamrios 
do Banco Mundial ria coodaçio do 
Planailoro. Clm o nio CQ1DPrimemo 
das "'condições de efetmdade• que de 
veriam ter sido cumpridos pelo &OWJ'o 
no estadull para a maüaçio oo pri 
mei.roo de,embolso de rec:unos do 
?1audoro. Ealre esllS avtiçõ,s e. -.i aimrcfim d.ai1Hlnlliodas h, 
as indigienas e aiaçio de resa wu 
~Apeslr'denioampridas 
pelo goverudor- Plana. °' funcioairi- 
09 do 8-co MunmaJ mdOli.anm a 
Ji'beraçio do& recunlQ5, 

. Oulro pomo lMtue dilcutido .ao 
cocumenco ctmado Clfa semna ao 
Painel de hlsp«:çio traia da recua do 
Inllituto :Sacioaal de Coloniaçio e 
Reforma }crâria (bKn) anretpeiza 
o 1.ooeamealo Sôc:io ~ F.co,. 

]qpc:o do Eaado •. e 4urame ae áJti. 
.moe MOlt o 6rpo aic:iou. e iDcedi 
vou. a t:illlada de peqwslOI ~ 
t.ores emáreaa CM9idendls de~ 
senaçáo .ambiearal (~ 
1loresr3i.s e~. F.t1i1 pi rio 
doa peqaems pn,dmares e a ~ 
• doe Rnid.ans do BIICO Mwa 
alem sigir'commásil1IHSI o,,. 
peito de) Incra ao Z. aeentn aa 
bou por__. a dmraiçlo _. 
mMica de anules n11 lcxesais e 
e:arillililàs e •IIM'llfOR a ianwiu, 
e o nNbo de .madein. fJD irem in, 
dipnas. 

No uo passado. as entidades 
que compõem o Fóru.m das 
ONG1s. mait a Fedençio dos Tra 
balhadores na Agric:a.ltura e o 
Movimento do• TrahalhadOf'ej 
Rlni• Sem Tcrra:elilinm a ••. 

pa,sio dos desembolsos dos~ 
- do Pbadcrn atê qlle o Pft:l" 
no estadual e O'S órgãos feder.li• ea 
volvidas cumprl$5effl com os obje 
tivos do programa. A 41Uatio foi 
tratada a nível de presídêGàa do 
Banco Mundial e nealnuna pnr,i 
dmci.a coocrdà foí tomada DO St!D 

tido de Cfll'nlir a rota do p,crw. 
Aeora. os Fórum du ONGs e as 
adiciade9 de trabalhadores rurai:t 
eacammbam o docnmearo pan1 um 
óspo aaitimomo em relaçio à pre 
llidmcil do Baco ~undill e. J1e 
campn,vada & nesiiréaáa - fim.. 
ciooários da instituição financeira. 
poderá resultar. em demiasffl e 
;,ressão cios pmtes que 5nanciam o 
Banco Mundial para \1111& , _.,, âa 

· na rota óo P1analaro. 
(Joeê Orl:aado Mman, 51a) 



Cidade - 5 

PI.ANA.FLORO 

Fórum das ONGs insiste 
111111' d d ' . na apttraçao e . enuncias 

A l)rffidênc:ia do Battco Mundi 
al estJ tr.lltaado dlecudr di~ 
le eem o. FóruDl dH ONG1 de 
Ronc:16ni1 •• acuaaçOe1 feita, ma 
tt-. '" ruadonúio• do Ba.nro envolo 
tido, no aDdH\euto do Plano 
Ag,opecu~rin " t,·Jorutil de 
Rondônia (l'lanaflciro), 

A •linnar.lo fi>i trita untem p,!!n 
~erutivo do FcSrum du 
ONG•, lu!. Rodrlauet1 dr. Ollvf'.ltl, 
ao lntotm1t 1<>.bre o andainecto d• 
dr.ndacia, mc-tnllnhada no último 
1U1 l'I para o Pàinr.1 deln~Aodo 
8-nco MuniJial. 

O paind, teJtlmdo o 11eal!tário 
doF6rum,h f:útidedec.tpudeia 
YM~llf" •• ir,~1r111uidadt• e umw 
eo~ comclidu ~lo• fwidoiwloa 
do Banco Mundla1~quc- vbn ~ 
tralnM!11te I Rondl>nia para avaliar o • 
d~pr.nho do f>ltna1loro. f 

-Ãpl!,W'cle exlstirwiu ~rie de 
irrl!,11Ulatldade11 na. r.'l(ec1tçlo do 
PlanafJoro, u Banco Mur11lltl "'ºU 
nu1 r.nvianclo n~,JrBQ•, oonco,d1m 
do ccn, o• erro,, que, normalmeo- 

. te, implicariam em uma quebr. da 
wnlt1to • afituiuú l..ul1 Rodri,UP.11, 

~ttu Ir r11jp!l4J'iclade11 toraat lo 
d•• aponlail~• ~rtl um doc:uiocnt.o 
de 79 pálrinu (cum mai, 400 de 
anP.xoll), enviailu 11> Painel de lrt• 
·pt."Çiu. Tc·mP.N>fllQ com u teor dn 
dt.'llúncla1t, a ptmdeote do Banco 
MundiaL 1e-gumlo RrnlriRue-. e.n, 
trou c:m cunt•to eom o Fórum len 
tando cll,cutlr pt.'IIIIOahnr.nte a que. 
do. 

O Fc~nnn, c:on~rme 1PSp1lca~~ 
do llttl'J'r.tjrlo, nltl dt.'Ym :icatar Q 
pcdi<lo P. vaJ ~JCUanla.r uma Tr.llJ)Ofl 
bl 11n P.a}ne,I de Jn!!JX.-po, "4lll"' rfe 
Vf!Ú f!nYl~r uma mlNlo • Rondllt1ia 
1 fim d~ antiar aa itregulariclade11". 

J.uls RculriguN e.xpllta que o 

l.ult, ~ 'l'l#Jffl de CtN:Jnlt> 
acabm.t abaíando H &CI.IS&\.~C!I e u 
Íll'l'2\tlarid4de• nlo brain 111W'ad.-. 
ll~11l.t vei, n&u 'fimP• comf!tf!r o 
mP.11111u niv • afirmou Rodnauna. 

l"ó rum, cumpotb:> p:>r 25 cntidtld~• 
não ,raverumell.lii& • caU. 

· irrNfutfve1 quanló a aprl'lcmuçlo 
da pn.,poistt IIO 1'1\ÍncL por j4 ter ~rt 
(ttntado alh.ll("lo ~rru~lhantt' no 
ano p.1Ntulo, qu~nd<1 t-nviafam at11 
dc-núnciu à PtHíd~n~-ia do Banco 
Mundial. 

• O !lllP. 11cont,ec:eu, 111 octlli!u, 
íui que a mi111tãu quR veio ao E!ltado 

u~utre U irrr.aularidadf.!9 ll~ll· 
t11IH na f!Xf\C'llr.lo do Plant11oru, U 
secretário do Fórum destaca a 1110 

nec.vçlo ile uma J.rie de trabalho• 
t'JUl!illum nD rontnto C!l'ltrP. o B&nco 11 
r.i Eatado, e o rq.llNI!! dos ~ 
IJllfa • manof$Çio da mÜIIWJa cstA- 
tal. 

-~ bo~Pof'~Xettiplo,.inda l\lo 
ilU!rmadoumoollffil.ÍDoomo luCl't. 
f1Ue deveria adotar a pottu,a ite de, 
K'IIW~ntc> 1111~~tâw.l cnu wn,. 
lillua acfollado a 1listema de dc:sm 
,o~tu pn:dat6rio-<*.-.larea: nl,,. 

Ea~\doudnc:DYOMll~ 
lo l}tNilfório, Rodtwteit cita o C:18() 
d11 (lucimadu. que ,imla hoje d,) 
pr.rceblJu ~u lncn ooim ift~ 
RV!l'Ltl# na tl'l"n. 9q\WIÜO .-.kw de:vtn 
ffll ~ntivaro tn~ 1111 temi f!ll'I 
\'Umunhlo mm a doiNta nativa ou 
atnw& da~ de 4ttu d~ 
gndadn". 

Ot ínillgenu, mlrd&nlD, lortm º' fl\llC mm 111>1'mr.m eom •• oml• 
eõet do 8&nco Mundial, ~do as 
eiqiicaQÕMdo~,. "No~ 
n> aoo, o contnto (lC'f'Vla • cleman"*" 
~ de cinco '1t-.u inclli•nu. Nãu ili 
dtmAre,.da nenhun1a. Tambf.m Coi 
preovtdlo una ~ rir. ~ ~ti a 
ire& de: s.úcm, QUP. até IIIÓl'A n.lO b 
ranl ffl<etrutadu", dia de, 

·A tt1iqulna cs!alal 11.mbAm ~. 
~e&iuu im-gu\arinm!rdo~ n'<·ur 
aua do Planaft,m,, 11trnvr14 "" 
wntntaçlu dn ~al l~ Emalc."r 
RO e aquiiliçio de vek«lo• Pftl'l lltivi, 
dadet t'm l~ll&U 411c até bojP. t"Unt. 
llUBm llol'ndo lltUiladi:,1 ~lo &&-..;ui> 
m rio, mnlrol t1rbanv1", dl.a o Mf.U 
Dlf'l!to du i<Õtwn. 

f JJ!'s Rodrlgu9 dl8!<! qul! ailui:t 
Pio sabe te o do\.'Wllalla .I' ch<'l\lll 
ao ptf!aidl!nte d<> Painel, t<~rn11t 
Cunthtt S.md'-'f', mas auanlr. qu~ o 
fnnim nlO vii dl&cutlr n r,a., mm • 
J'mvd~ncia11emo ~anteriordo 
Nn~-t. 
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AMBIENTE 

Bird recebe denúncias sobre Planafloro 
Painel de Inspeção do 
banco levará até dois 
meses para decidir se 

investiga projeto 
PAULO SOTERO 
Correspondente 

WASHINGTON - O presí 
dente do Painel de Inspe 
ção do Banco Mundial 

(Bird), o alemão Ernst Gunther Bro 
der, recebeu ontem o pedido de 25 
Organizações Não-Governamentais 
(ONGs) para que investigue o Plano 
Agropecuãrio e Florestal de Rondô 
nia (Planafloro) , o maior projeto 
ecológico brasileiro na Amazônia fi 
nanciado pela instituição. 

Broder informou ao Estado que 
levara entre 45 dias e 2 meses para 
det.erminar se a denúncia deve ser 
investigada. O Painel de Inspeção é 
um órgão independent.e dentro do 
Bird. Funciona desde 94 e reporta-se 
diretament.e à diretoria executiva do 

BANCO É 
ACUSADO POR 

ONGSDE 

OMISSÃO 

banco. Antes de registrar a denúncia, 
nos próximos dias, Broder explicou 
que os dois advogados que o asses 
soram det.enninarão se ela preenche 
os requisitos. A seguir, o Painel en 
viará à administração do banco - 
no caso a vice-presidência encarre 
gada da América Latina e a diretoria 
que cuida do Brasil 
- um questionário 
baseado nos docu 
mentos recebidos 
das ONGs. A admi 
nistração tem uma 
prazo de 21 dias pa 
ra responder. O Pai 
nel terá, então, mais 
21 dias para exami 
nar as respostas e 
fazer uma recomen- 
dação à diretoria executiva. 

A primeira investigação, num pro 
jeto já executado no Nepal, foi con 
cluída recent.ement.e. No caso Plana 
íloro, trata-se do primeiro caso de 
denúncia e, portanto, reexame, de 
projeto que está em andamento. 

.As ONGs reclamentes alegam que 
o Bird foi omisso na execução de vá 
rias políticas e ações previstas nos 
contratos do empréstimo de US$ 
167 milhões que concedeu ao Plana 
floro, na realidade um amplo projeto 
de desenwlvimento sustentado em 
Rondônia, que inclui zoneamento 

econômico-ecológi 
co, programas de 
saúde, demarcação 
de terras indígenas, 
programas sociais, 
etc. O banco desem 
bolsou até agora 
menos de um quarto 
do empréstimo. 

O Planafloro co 
meçou a ser execu 
tado há dois anos 

para corrigir os efeit.os da cat.ástrofe 
ecológica que o próprio Birei admite 
t.er ajudado a produzir quando fi 
nanciou o Polonoroeste, um projet.o 
do regime militar que abriu a ocupa 
ção em larga escala de Rondônia, no 
final dos anos 70 e início dos 80. 
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Bird investiga denúncia sobre Planafloro 
Técnicos do Banco Mundial estã,o em Rondônia 
pam avaliar acusações ~ irregularidades na 
execução do Plano Agropecuário e Florestal do 
Estado feitas na semana passada por 25 ONGs 

PAULO SOTERO ac:usaçóes de irregularidades e 
e..,, • .,,.... ollÚB860 que aa ONGs 1beram con- 

tra & adminiltração do Blrd numa 'tTT ASlDNGI'ON - O diret.or · pettçio enviada. ao Painel de lns Y y ~ clepaztamento do Ban- peção, um órgão de auditoria doa 
co Mundial (Blrd) encar- projetoaapoladospelalmtltulçio. 

regado do Brasil, Gobing Nanlcanl, Luia Curiolo, o funcionirlo do 
está em Rond6nla para fazer uma banco que putldpou mau de per 
P8llaçio pe980al doe problemaa to da preparaçio do Plaoafloro, 
que 25 Ozganizaç6es Não-Gover- acompanha Nanlcani. 
namentais (ONGs) denunciaram, O painel ainda não decldlu se 
na 1ema11a passada, na execução aceitará a petlçio. Um sumário 
do Plano Agropecuãrio e floratal das queina apresentadas pelas 
do Estado, o Planafloro. Nankalli ONGs supre que algumas das ir 
tem planos de retomar a Washing- regul.llridades apontada podem 
ton ainda esta aernana munido de ser de responsabilidade de órgãos 
Informações para responder ls dos govemoe federal e «saduaia 

EMPRESTOU 
US$167 

eneanegados da execução do pro 
jeto e não do BtnL O objetivo do 
painel é agir nos casos em que o 
banco erra na concepção de um 
projeto, o que nlo parece estar em 
dl!u,•ssão no l'tanafloro, ou, por 
ação ou omisdo de 
seua t6cnicoe, viola 
as polltiau e cliu 
sulas contnltadaa. 
O Planatloro foi 

concebido para 
corrigir oe efeitos 
do desutnt ecolf>. 
glco produzido por 
um outro projeto 
financiado pelo 
BiJd, o Polonoroea- 
te, que acelerou a ocupação de 
Bonclonfa, no 11m doa anos 70 e 
infdo doe anos 80. O banco conce 
dell um empr&timo de Us& 167 
milhões ao Plana11oro, ou 72% do 

cuat.o total orçado. Um sint.oma de 
que o projeto não vai bem t·que 
apenas um quarto do dinheiro foi 
deaembolaado nos último, doil 
anos. 

O painel de inspeção fol emulo 
em 1993 como um 
órgão Independen 
te. Seus três-mem 
bros reportain-se 
diretamente à~ 
toria executiva do 
banco. O painel co 
meçou a funcionar 
no ano passado. O 
governo braslleiro 
é avalista do em 
préstimo e wn doa 

executores do projeto, por meio 
do lnstituto de Colonização e Re 
forma AgrAria (Incra). BnasDJa 
ainda não se ma.nifest.ou iobre a 
petição daa ONGs ao palneL 

MILHÕES 


