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Painel de Inspeção (THE INSPECTION PANEL)
Banco Mundial, 1818 "B" Street, N.W.
Washington, o.e. 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 (PLANAFLOROJ, projeto financiando pelo Banco Mundial na
Amazônia Brasileira.1 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$ ·soo
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.

r:

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 .promovez um novo
modelo de "desenvolvi.menta sustentável" no Estado de Rondônia
através de uma série de iniciativas de proteção e manejo de
recursos
naturais,
tais como:
zoneamento
s6cio-econômicoecolõgico, implantação de sistemas agrof lorestais, recuperação
de áreas degradadas, fiscalização, educação ambiental, criação e
1
No Banco Mundial, o PLANA!'LORO recebeu o nane em inglês de ·Rondônia
Natural Resources Management Project" (Projeto de Manejo de Recursos
Naturais de Rondônia).

1
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implantação de Reservas Extrativistas e outras unidades de
conservação, manejo florestal e apoio às comunidades indígenas.
,r-.
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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
NãoGovernamentais 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 Emprêstimo e Acordo de Projeto)
foram assinados em setembro de 1992 e se tornaram efetivos em
janeiro de 1993. Os desembolsos do Banco Mundial para o
PLANAFLORO tiveram inicio em junho de 1993.
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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 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)
b)
c)
d)
e)

r:

f)
g)
h)
i)
j)

Supervisão de Projetos (00 13.05)
Politica Florestal (OP 4.36)
Áreas de Vida Silvestre (OP 11.02)
Populações Indígenas (00 4.20)
Envolvimento de ONGs em Atividades Apoiadas pelo
Banco(OO 14.70)
Monitoramento e Avaliação de Projetos (OD 10.70)
Licitação (00 11.00)
Uso de Consultores (OD 11.10)
Empréstimos de Investimento: Identificação à Presentação
ao Conselho Diretor (BP 10.00, Anexo D),
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 indigenas)
;-.

2

Nesse documento, o nome ·F6rum• ~ utilizado para referir ao ·F6rum das

Organizações Não-Governamentais e Movimentos Sociais de Rondônia•.

2
r:

r·

r

l

r:
r:

r:

bem como a sociedade civil em geral, em função
ambientais a ecossistemas de valor inestimável.3

de

danos

9.
O presente documento foi organizado de acordo com os
principais temas relevantes à execução do PLANAFLORO, incluindo
os seguintes capítulos:
i) Politicas 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 Indigenas, vii) Administração do Projeto, e viii)
Conclusões.
Nos capítulos II a VII, o texto inclui informações sobre:

-N;:ões

Previstas no PLANAFLORO, com enfoque para os
documentos oficiais do projeto (relatório de "appraisal "",
Acordo de Projeto, Acordo de Empr~sti.mo);

r:
r>
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-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;

r:

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

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

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comwn do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendé-lo e preservá-Ia
para as presentes e futuras gerações. (ênfase nossa)
O artigo 225 da Constituição Federal ainda afirma que:
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A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Har, 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
Staf.t Appraisal Report, Brazil: Rondônia Natural
Resources Hanagement
Project:, Report No. 8073-BR, February 27, 1992, The World Bank, Agriculture
Operations Division, Country Department I, Latin America and Caribbean
Region, Washington, o.e.
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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 inicial 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).

('

r,
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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 "expost" 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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I.

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
privados, visando criar uma base coerente de 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, com as
diretrizes do zoneamento s6cio-econômico-ecol6gico e o manejo
sustentável dos recursos naturais (Seção 3.04 do Acordo de
Eill)réstimo, Seção 2.14 do Acordo de Projeto).
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 coIOO forma de se obter
titulação da terra, bem coIOO a adoção de políticas e práticas
adequadas de regularização fundiária, e a estruturação do ITERON
para desenvolver e administrar a política fundiária estadual, de
acordo com 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 dos órgãos
estaduais e federais, a fim de levar em consideração a
capacidade de uso da terra e outras considerações ambientais e
que o zoneamento s6cio-econômico-ecol6gico figure coIOO 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 Estado 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).
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Nos últimos anos, o Governo de Rondônia tomou algumas
iniciativas para institucionalizar o zoneamento s6cio-econômicoecol6gico do Estado, inicialmente através do Decreto Estadual
no.
3. 782
de
19/06/88 e posteriormente através da Lei
Complementar no.52 de 20/12/91.5
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Entretanto, como demonstramos a seguir, o referido programa
de reformas institucionais nunca foi implementado nos moldes
estipulados nos aco~dos contratuais do 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,
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De acordo com o Decreto Estadual no. 3782 de 14/06/88,
o zoneamento
s6cio-econôrnico-ecol6gico de Rondônia pretende ser um ~instrumento básico
para o planejamento
regional
que permite
es.tabelecer
estratégias
de
desenvolvimento
de forma equilibrada,
definir
critérios
articuladores
de
investimentos
públicos
e privados,
norteadores
das ações que propiciem
harmonizar as atividades humanas à manutenção do 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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• Política

Fundiária

r:

2.1 A~ões Previstas

no PLANA.FLORO

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".

r:

No relatório
de "appraisal"
do PLANAFLORO,
afirma-se
que o
INCRAdeve 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).6
2.2
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Evidências

de Desvios

Conforme demonstrado a seguir,
as ações mais significativas
nos acordos
contratuais
do PLANAFLORO,
referentes
à politic~
fundiária
e a atuação do INCRA,ainda não foram implementadas.
Q
fato
mais grave
é que,
até
o momento, não foi
assinado
o
convênio
entre
o INCRAe 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 199 2, ao invés
de um convênio
formal,
entre
o INCRAe 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.

('

6

Segundo a legislação estadual sobre o zoneamento s6cio-econômicoecol6gico, 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

r:

promovida em solos com médio a alto potencial agricola, baseada em sistemas
consorciados de culturas perenes e sistemas agroflorestais.
Nas áreas de
baixo potencial agrícola, novos assentamentos não devem ser pennitidos, com
cuidados especiais no manejo de solos e recuperação de áreas degradadas.

.r>
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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 s6cio-econômicoecol6gico de Rondônia. Por exemplo, vale ressaltar os seguintes
fatos:

r:
,-.
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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
s6cio-econômico-ecol6gico de Rondônia. 7 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 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 Di~rio
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
pelo Decreto Estadual no. 4.573 de 23/03/90, no âmbito da zona
05 (manejo florestal) do zoneamento estadual.8 O INCRA aJuizou o
ato desapropriat6rio na Justiça Federal de Rondônia no dia 10 de
abril de 1994.
Oficial

r:

3.
da

r:

7 De acordo com a legislação estadual sobre o zoneamento s6cio-econômicoecol6gico 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,
6leos, 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)·.

B
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No dia 26 de abril de 1994, foi publicado no Diário Oficial
união um decreto presidencial assinado em 25/04/94,

Segundo a

legislação estadual sobre

8

r:

r:

o

zoneamento

s6cio-econômico-

ecol6gico de Rondônia, a zona 05 abrange aproximadamente 2.435.000
hectares, destinados ao "ordenamento florestal de espécies madeirãveis em
escala comercial". Nesta zona, prevê-se a criação de "Florestas Estaduais
de Rendimento Sustentado (FERS).

declarando de interesse social para fins de reforma agrária o
imóvel denominado "São Sebastião" , abrangendo 4 4. 611 hectares,
nos munic1pios de Campo Novo e Porto Velho. O referido imóvel
também se localiza na zona 04 (extrativisIIK> vegetal).
r:

4.

No dia 25 de julho de 1994, foi publicado no Diário Oficial
um decreto presidencial
assinado
em 22/07/94,
declarando de interesse social para fins de reforma agrária
quatro imóveis denominados "Rio Branco", "Pedra do AbisIIK>",
"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).
da

r>

r:

r>

r.
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União

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 NQ 001 de 23/01/86,
do Conselho
Nacional do Meio-Ambiente - CONAMA).9
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 AbisIIK>", "Nova
Vida" e "Oriente".

9

No inciso XVII do artigo 32, da Resolução 001/86/CONAMA, determina-se a

necessidade de

elaboração prévia de

EIA/RIMA no

caso

de

"Projetoe

Agropecuirioa 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 âreas de proteção

ambiental".
r:

r
r
r:
r:

r:
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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 "Seringa!
8.

r>

Salvador", "Cabeceira" e ttSeringal Novo Mundo", abrangendo
49.731 hectares nos municipios 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 17/07/89.10
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
Reforma Agrária) e o Governo de Rondônia deveria contemplar:
políticas
de regularização
de terras e prA:ticas 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,
acordos contratuais do PLANAFLORO, incluiu-se,
medidas,

r<,
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a eliminação
do desmatamento como forma de se obter
titulação
da terra,
bem como a adoção de políticas
e
práticas
adequadas de
regularização
fundiária
(BIRD
1992:46) •
Na ausência da assinatura do referido convênio, previsto
como condição de efetividade do empr~stimo 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 titulas em terras públicas.11
10
Conforme mencionado a seguir, a manutenção da Floresta Estadual
Extrativista do Rio Preto-Jacund& foi incluida na Seção 2.10 do Acordo de
Projeto •
Na mesma região, a Superintendência Regional do INCRA estã realizando
atualmente a vistoria preliminar dos imóveis denominados "Belo Horizonte" e
"Urupá" (Processo no. O. 820/89), de propriedade do ex-deputado federal
Pascoal Novaes, visando a preparação dos decretos de desapropriação.
11
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 18Q
da Portaria 839, que determinava que não deveriam ser alienadas as âreas
sujeitas a inundações periódicas, .impróprias para utilização agrícola, de
pastagens naturais destinadas ao pastoreio extensivo e objeto de exploração
10

r:

previsto nos
entre outras

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 ~dias e grandes
propriedades, especialmente durante o ano de 1991.
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.

r,

4.
o INCRA tem utilizado a mesma prática de concessão de CPCVs
para especuladores, pecuaristas e madeireiros dentro da área
prevista nos acordos contratuais do PLANA.FLORO 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.

r>

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 PLANAFLOR0.12

.-

.,,-

extrativista. Atualmente, o INCRA permite a titulação de até 500 hectares
por interessado, a nivel da Superintendência Regional em Rondônia.

12 A Superintendência Regional do INCRA em Rondônia tem questionado, por
diversas vezes, a validade da legislação estadual sobre o zoneamento s6cioeconômico-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 INCRA/SR-l 7 /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 23Q da Constituição Federal
determina que:

r:

~ competência comwn da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Hunic!pios ••. proteger o meio ambiente e combater a poluição em
11

r:

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

r>

Tentativaa de Alertar o Banco Mundial

As irregularidades envolvendo a politica 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 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 1.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 agroecológico,
tendo em visto informações atuais de propostas
de criação de projetos de colonização em áreas supostamente
reservadas ao extrativismo •••
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 Banco
Mundial (ANEXO l.C), levantou-se uma série de problemas criticas
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:

/'
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qualquer de suas formas ( inciso IV) e ••. preservar
fauna e a Ílora (inciso VII).

r:

r:
/'
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Além disso, as ações do INCRA em Rondônia tem desrespeitado o artigo
225, inciso III da Consitituição Federal, onde se estabelece:
o Poder Pliblico

definirá

territoriais

seus

e

em todas

componentes

as Unidades da Federação,
a

serem

especialmente

espaços

protegidos,

sendo sua alteração e a supressão permitidas somente através de lei,

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos
justiquem sua proteção. (ênfase nossa}

que

r":

r,

as florestas,

12

Existem incertezas juridicas, e no âmbito das demais
politicas públicas, sobre os critários de titulação de
terras e reforma agrária que devem ser resolvidas antes das
negociações •••
r:

Entre tais problemas, destacou-se que:
••• o INCRA não modificou os estatutos que mantám
desmatamento como base para a titulação da terra, e que

o

••• o projeto não analisa ne.m contempla as medidas
necessárias para a redistribuição de terras das zonas
agroecol6gicas 01 e 02.13
r:

,.

3.
Num
documento
assinado
por
19
organizações
nãogovernamentais de Rondônia, encaminhado em 22 de fevereiro de
1990 ao sr. Shahid Hussain (Vice Presidente para América Latina
e Caribe) do Banco Mundial (ANEXO 1.D), reivindicou-se novamente
a participação de comunidades locais no PLANFLORO. No mesmo
documento, apresentou-se uma sér Le de fatos que colocaram em
dúvida a viabilidade do PLANAFLORO. Dentre eles, incluiu-se:

r:

r:
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Na área da reserva extrativista do Jac1 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
rapidamente destruída, pela demora de sua demarcação, já
que está sendo invadida pela frente de colonização da BR429, que fica paralela e próxima do rio.
As invasões
estão acontecendo com a conivência do INCRA/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 da Associação dos Soldados da
Borracha e Seringueiros de Ariquemes, endereçada ao Sr. Barber
Conable, Presidente do Banco Mundial (ANEXO 1.F), foi feita a
seguinte alerta:
r:

Aproveita.mos 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
atual.mente
encontra-se
sob
constantes
invasões
de
madeireiros e especuladores de terra.
Nestas áreas, foi
criado recente.mente pelo INCRA o projeto
de assentamento
Buriti I e II, assim provocando ainda mais devastação das
florestas da região.
Sendo assim, gostaríamos de saber
13 De acordo com a legislação sobre o zoneamento s6cio-econômico-eco16gico
de Rondônia, a zona 02 abrange aproximadamente 3.015.000 hectares em áreas
de médio a baixo potencial agricola, 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. Também nesta zona, verifica-se a presença de médios e grandes

proprietários, em áreas destinadas a pecuária de grande e médio porte.

13
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.--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
intermediJrios 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 AgrJria (INCRA) que tem
agido
em
contradição
às
propostas
do
PLANAFLORO,
desconsiderando o zoneamento s6cio-econômico-ecol6gico de
Rondônia.
Atualmente,
o INCRA vem anunciando novos
projetos
de
assentamento
em
regiões
da
zona
IV
(extrativismo) e zona V (manejo florestal sustentado).
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
ecol6gico de Rondônia por parte do INCRA.

r>.
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s6cio-econômico-

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 s6cioeconômico-ecol6gico, 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 fundi~ria do INCRA, especial.mente na
criação de novos projetos
de assentamento e alienação de
terras públicas parece não estar levando em consideração os
acordos contratuais no PLANAFLORO. 14

14 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
Désenvolvimento

r:

r:
r:

Ambiental

(SEDAM)

Instituto
14

de

Estudos

Amazônicos

e
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o mesmo documento alerta que:

. -.
r>

••• existem vários exemplos de problemas sérios de
degradação ambiental e de forma geral, conflitos entre o
que preconiza a primeira aproximação do zoneamento sócioeconômico-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 politica fundiáriado 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) Oficio ao Presidente da República em 28/05/92, b) Oficio ao
Presidente do INCRA em 14/08/92, c ) Oficio ao Presidente do
INCRA em 08/09/92 e d) Oficio ao Presidente do INCRA em
15/04/93.

r,

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
tradicionalmentepor populações de tradição extrativistaem
beneficio sobretudo de grileiros e fazendeiros.
O
representante do
órgão em
Costa Marques afirma
enfaticamenteque não respeita o zoneamento estadual e a
Constituição Estadual, e que obedece apenas o que lhe
determina seu chefe.
r=.

10. Em 27 de abril de 1993,
a ECOPORÉ encaminhou um oficio ao
Presidente do INCRA, com cõpia 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 desrespeitoao zoneamentoestadual••
,.-.

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
Ambientais (IEA) e Articulação dos Povoa Indígenas de Rondônia (APIR).
c6pia do relatório foi entregue ao Banco Mundial em setembro de 1992.

r:

r:
r:
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membros do Comitê de Avaliação
Independente-COMAI e
de
Representante do Banco Mundial, foram feitas algumas observações
sobre a politica 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 •••

r>

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: iJ 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
v~rias unidades estaduais de conservação •

('

••• a persistência de outras politicas 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 caracteristicas ecológicas locais, bem como
passiveis
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:

16
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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
coso "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
fundi~ria.

13. Nwna 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:

r:
r:

r:

r:

••• 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 PLANAFLORO
e os técnicos
do Banco Mundial,
mesmoquando estes
implicam
no descumprimento
de acordos
contratuais
do PLANAFLORO.

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-econômicoecológico
e a legislação
ambiental,
nas atividades
de
desapropriação,
criação
de projetos
de assentamento
e de
regularização
fundi~ria.

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

formalizar
a cooperação
efetiva
do INCRA nas atividades
relacionadas
à questão
fundici.ria,
nos moldes estipulados
nos acordos conratuais
do PLANAFLORO.

r:

2.4

r:

r:

r:

r:

omissões do Banco Mundial

Os problemas descritos acima decorrem, em grande medida, da
inexistência do convênio entre INCRA e o Governo de Rondônia,
17
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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 tennos 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, relati vos 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 inicio dos desembolsos do
empréstimo (em junho de .Ã:993). 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.

r:

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". is
r:

O referido "Plano
colocado em prática.

de

Trabalho"

nunca

foi

assinado

ou

4.
Em 25 de março de 1994, foi encaminhado aos Diretores
Executivos do Banco Mundial um relatório interno entitulado
Brazil:
Projects

Rondônia and Mat;o Grosso Nat;ural
Resource Management
(Loans 3444-BR and 3492-BR) Status
of Implementation,

assinado por Shahid-Javed Burki, Vice-Presidente
para América Latina e o Caribe (ANEXO 7.B).
dos
15

Nesse relatório interno do Banco Mundial, a única citação
problemas envolvendo o INCRA e a politica fundiária em
De acordo

abrange

r:

com a legislação
estadual
sobre o zoneamento, a "zona 06"
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 indigenaa).
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Rondônia ocorre numa seção sobre o Comitê de Avaliação
Independente (COMA!). Primeiro, o relatório afirma timidamente
que o COMA! identificou:
possíveis
inconsistências
entre
as
políticas
de
regularização
fundiária do INCRAe 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 (COMA!) 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.16
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 superv1sao
(ANEXO 6.B), somente definiu-se que o INCRA
Rondônia assinariam um "Plano de Trabalho" até
solução de problemas fundiários nas áreas 4, 5 e
de consolidação fundiárias nas áreas 1 e 2".
referido "Plano de Trabalho" não atendeu as
1993

,,,....

16

Nesse

sentido,

o comportamento

do Banco Mundial

de setembro de
e o Governo de
07/10/93
"para
6 e atividades
Entretanto, o
exigências dos

na

execução

do

PLANAFLORO
apresenta
semelhanças
com o projeto
Sardar-Sarovar
( Narmada) ,
financiado
pelo Banco Mundial na índia
(ver:
SARDAR SAROVAR, The Report of

the Independent Review,
1992).

Morse Cormnission,
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Resource FUtures International,

r:

acordos
não foi
r:

contratuais
assinado.

do PLANAFLORO.
De qualquer

maneira,

o acordo

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 INCRAnas reuniões).
Nos documentos de Ajuda Memõria da referida
missão (ANEXOS
6 .e e 6 .D), ficou definido
a assinatura
de um convênio
entre
INCRAe o Governo de Rondônia até
30 de setembro
de 1994.
Entretanto,
essa meta não foi implementada.
Na Ajuda Memória da última
missão de supervisão
Mundial (março-abril
de 1995) (ANEXO 6.E) registrou-se:

do Banco

"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
bãe ix:«
para o desenvolvimento
sustent~vel
do Estado •••• O Governo
do Estado e a Missão do Banco esperam que o convênio possa
ser assinado no dia 10 de abril,
antes da saida da missão
de Brasília.

r=,

Apesar destas
previsões,
o referido
e o Governo de Rondônia não foi assinado

convênio entre o INCRA
até o presente
momento.

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 item
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.
rr-

b) No item 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
consistentes
com o zoneamento".
Conforme descrito

Estado

sejam

acima, tais
medidas nunca foram tomadas e o Banco Mundial foi omisso em não
cobrar a sua implementação,
junto aos órgãos governamentais.
e)
afirma

No item 04 da "matriz
institucional",
o Banco Mundial
que o desmatamento já não era mais considerado
pelo INCRA
20
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como "benfeitoria" para fins de titulação de terras públicas.
Entretanto, o Banco ignorou a existência, na época, da Portaria
no. 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 •

r-

2.5

Prejuízos Causados às Populações Locais

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. O 1
(b) do Acordo de Empréstimo, apresenta uma relação direta com a
continuidade
das
políticas
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.
A

r:

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, Machadinha
e rio cautário, bem como nas Áreas Indígenas Uru-eu-wau-wau,
Mequens e Karipuna.
Para os pequenos agricultores e trabalhadores rurais semterra, 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 prejuizos. 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 agricola, 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 agricola 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 Buriti (município de
Campo Novo) onde as práticas do INCRA tem prejudicado tanto os
21

r,,...

,,.,
,,.,
.,...

pequenos agricultores
comunidades indigenas.

,,...,

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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populações

extrativistas
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III.
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Unidades

Estaduais

de

Conservação

No programa de reformas
institucionais,
previsto nos
acordos contratuais do PLANAFLORO incluiu-se entre outras
medidas:
i) a "institucionalização"
do zoneamento
s6cioeconômico-ecol6gico de Rondônia e ii) "a estruturação do ITERON
(Instituto de Terras e Colonização de Rondônia) para desenvolver
e administrar a política fundiária estadual, de acordo com o
zoneamento" (BIRD 1992:46).11
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 Traçada!; 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

r:

e

3.1 A~ões Previstas no PLANAFLORO

/•

r:

Zoneamento

Evidências de Desvios

No que se refere ao cwnprimento desses dispositivos dos
acordos contratuais do PLANAFLORO, gostaríamos de salientar os
seguintes fatos:
1.
Não obstante a existência de legislação estadual sobre o
zoneamento s6cio-econômico-ecol6gico 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 7 g a sua regulamentação num prazo
máximo de 60 ( sessenta) dias. Tal ato jurídico era necessário
para definir diretrizes e normas sobre assuntos como, por
17

r:
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O ITERON foi criado através da Lei Estadual no. 203 de 20/06/BB, com a

incwnbência
âmbito
do
responsável
Rondônia

de ser o órgão executor
da política
fundiária
do Estado.
No
PLANA!'LORO, o ITERON foi
definido
como o principal órgão
pela
implantação do zoneamento s6cio-econômico-eco16gico de

23

r:
r:

r:
r
r:
exemplo, o manejo de recursos naturais nas várias zonas e sub-

r:

zonas, a elaboração das sucessivas aproximações do zoneamento
a criação e implantação de unidades estaduais de conservação.

e

A regulamentação da Lei Complementar no. 52 ocorreu apenas
em março de 1994, através do Decreto no. 6. 316 de 02/03/94 .1a
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.

Í'

r:

2.
O ITERON não tem se instrumentalizado para assumir a gestão
das terras públicas em Rondônia. Por exemplo, atê 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 N2 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.
r-,
r>
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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, Jaci-Paraná e Rio Cautário, e a Floresta Estadual de
Rendimento Sustentado do Rio Guaporê.
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.19
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
10
o primeiro instrumento juridico sobre o zoneamento estadual, o Decreto
no.3.702 de 14/06/88,
nunca foi regulamentado, apesar daa previsões legais
nesse sentido.

r>

19
Nos
casos
dos decretos
que criaram
as
"Florestas Estaduais
E:,ctrativistas" e as
"Florestas Estaduais de Rend:iJnento Sustentado"
existentes, afinna-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 Sócio-Econômico-Ecológico
de
Rondônia"

r>

No caso das "Florestas
Estaduais
Extrativistas",
esta
ambiguidade
deliberada
contrasta
com a
legislação
federal
sobre as
Reservas
Extra ti vista e ( Decreto
Federal
no. 98. 897 de 30 / 01 /90) , principalmente
no
que diz respeito aos procedimentos de regularização fundiãria e concessão

de uso às comunidades locais.
24
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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 s6cio-econômico-ecológico, por parte
dos órgãos públicos como o INCRA.20
6.
Durante o ano de 1994, o ITERON contratou, com recursos do
emprástimo 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:

r>.

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.21
Por exemplo, no caso do Parque Estadual do Corumbiara
(criado pelo Decreto NQ 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 titulas
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.

r:
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No caso do Pargye 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 GuajaráMirim teve a função estratégica de facilitar a abertura da
20
Para uma análise dos entraves político-institucionais que têm
comprometido o desempenho do IT!RON, veja:
a) Diagnóstico
Institucional
Preliminar de órgãos Zxecutores do Plano Agropecuário e Florestal de
Rondônia (PLANAFLORO), 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 - ITERON
e

r:

Condições

de

Operacionalização

do

Contexto

do

Projeto

PLANAFLORO,

Elaborado por Raul Ortiz (Consultor Fundiário), Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD/PLANAFLORO), março de 1995.

,,,.....,

r>

rr:
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Ao exemplo do INCRA, as ações do ITERON também entram em confronto
com o artigo 225, inciso III da Consitituição Federal, no que se refere aos
limites sobre a alteração e/ou supressão de ãreas de proteção ambiental.
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rodovia BR-421 entre as cidades de Nova Ma.maré (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.
r>.

r:

Além disso, existem indicias da prática de 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 1994.22
Finalizando, cabe observar que a Seção 2.10 do Acordo de
Projeto do PLANAFLORO inclui entre as unidades estaduais de
conservação a serem mantidas pelo Governo de Rondônia o Pargue
Estadual de Corumbiara e o Pargue Estadual de Guajará Mirim.
3.3

,,-.

Tentativas de Alertar o Banco Mundial

No que diz respeito aos desvios relacionados com o
zoneamento s6cio-econômico-ecológico e unidades estaduais de
conservação, vale destacar as seguintes tentativas de alertar o
Banco Mundial:
3.3.1

zoneamentoSócio-Econômico-Ecológico

r:

1.
Na
Amâncio
senhores
Armeane
Mundial

••• que antes da aprovação de um empréstimo, o Banco
esclareça quais garantias terão do cumprimento do
zoneamentoagro-ecológico
•••

r:

r
r:

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

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 l.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
Empr~stimo, de medidas para:
•.. estabelecer
a
integridade
fisica
das
zonas
agroecológicas, especialmente a zona 04, designada para
atividades extrativistas. Atualmente, o projeto carece de
medidas especificas e cronogramas para comprometer o
Governo Brasileiro a assegurar as zonas agroecológicas
propostas. Por exemplo, áreas designadas como reservas
extrativistasestão sendo alvo da construção de estradas,
titulação de terras,
extração
ilegal
de madeira,
especulaçãofundiáriae desmatamento
•••
Veja: Ortiz (citado acima). De maneira geral, este problema se relacona
com os fatos
descritos
no capitulo
VII,
referentes
a monitoramento
e

22

avaliação, supervisão, licitação e auditoria independente.
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3.
No memorando do Fórum das ONGs de Rondônia ao Sr. Luis
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 Sócio-Econômicco
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 nãogovernamental. "
r-

Posteriormente, o documento afirma:
Ainda não existe uma definição clara sobre o papel do
governo do estado na politica 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 ]Q, pelo Poder
Executivo dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias, sendo
que isto ainda não ocorreu.
5.
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:
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 politica
fundiária com os objetivos do zoneamento sócio-econômicoecológico 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 sócioeconômico-ecológico.

r>.

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

r>

No

Resumo

Executivo

do

relatório,

a ausência de medidas mais eficazes para garantir a
institucionalização do zoneamento sócio-econômico-ecológico
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 itens
denunciados anteriormente, tais como:

r-

••• a ausência de medidas jurídicas e institucionais, por
parte do Governo de Rondônia, para implantar efetivamente o
zoneamento
s6cio-econômico-ecol6gico
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:

r:
r:
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o Decreto Estadual
6.316 de 02/03/94
não contribui
efetiva.mente 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
necess~rias 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 JQ da Lei Complementar no.52.
A minuta do referido decreto
não foi encaminhada
préviamente à Comissão Estadual do Zoneamento SócioEconômico-Ecológico para apreciação, contrariando o artigo
vi, inciso IV do Decreto no. 5.449 de 16/01/92.
Ao que
tudo indica, a regulamentação da lei 'do zoneamento, da
forma 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 sócioeconômico-ecol6gico
como
instrumento
de
planejamento
regional.

r>
r>,

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.
28

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 1.A).
Além disso, Chico
Mendes afirmou o seguinte:

r:

Achamos que as
reservas
extrativistas
incluídas
no
Polonoroeste
II
foram somente para
dar
a proposta
governamental ao Banco Mundial um tom ecológico,
tão em
moda últimamente,
e para assegurar
esse empréstimo tão
vultuoso" 23
A referida carta ainda alerta:

••• se a presença do Conselho Nacional dos Seringueiros
continuar sendo desprezada peio 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. Luis
Coirolo do Banco Mundial em 12/05/92 (ANEXO 4.B), alertou-se
sobre a necessidade de se definir instrumentospara garantir a
efetiva implantação das unidades estaduais de conservação,
conforme previsto no PLANAFLORO:
r>

r>

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 PLANA.FLORO) 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
encaminhadasao Banco Mundial.

_,,,.--.

Por
exemplo,
listamos a
seguir uma
série
de
correspondências da Organização dos Seringueiros de Rondônia
23
No inicio
da elaboração
p~ojeto
era "POLONOROESTE
II".

do

PLANAPLORO,
a denominação

f'
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original

do

r:

r>.

r>:

r:

(OSR) e ECOPORÉ, encaminhadas a órgãos governamentais com cópias
para o Banco Mundial.
Esses documentos r.eferem-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) Oficio nQ 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 nQ 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) Oficio nQ 41/94 da ECOPORÉ, de 07
enviado à SEDAM, PMF e IBAMA (ANEXO 4.H);

de

abril de 1994,

f) Ofício nQ 055/94, da ECOPORÉ, de 23 de maio de 1994,
encaminhado à SEDAM, PMF, ITERON, IBAMA e INCRA (ANEXO 4.J).
r=,

No documento entituladq "Ata da Reunião sobre Impressões
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, confirmou-se que o grupo
interinstitucional de trabalho (mencionado acima) deve incluir
entre suas atribuções a responsibilidade de:
4.

Preliminares

r'•

elaborar propostas para a definição da figura juridica de
Reservas Extrativistas e outras unidades de conservação ao
nível estadual, e propor normas complementares para a
efetiva implantação dessas unidades estaduais.
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 formal.mente criadas; por exemplo, os mecanismos
para atender eventuais ações de regularização fundiA.ria,
concessão de uso, elaboração de plano de manejo, etc;
a não apresentação, pelo ITERON, de projetos t~cnicos 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,
,I"-

('•
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necessárias para a implantação das mesmas (inclusive a
definição das figuras juridicas 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 especificas, consta o seguinte:
No caso das "Florestas Estaduais Extrativistas", previstas
para serem criadas e implantadas no PLANAFLORO, não se
definiu ainda uma estrat~gia de regularização fundiária e
concessão de uso, ao exemplo da legislação federal sobre
Reservas Extrativistas. Al~m 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 politicas 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 19 9 4 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 juridicas 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
atá o momento não toram tomadas iniciativas coerentes pelo
Governo de Rondônia neste sentido.
No mesmo documento, o Fórum ainda denunciou:

r

,-.

••• a contratação de serviços de demarcação de unidades
estaduais de conservação pelo Instituto de Terras e
Colonização de Rondônia (ITERON) 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 Cautário, Curralinho, Baixo São
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Miguel, que ainda não foram criadas por decreto. Nesse
sentido, as demarcações deixam de ter qualquer validade
jurídica. Pelo menos no caso do Rio Cautário, essa situação
é o resultado da oposição de elites locais, associadas à
exploração madeireira e pecuária, que não aceitam a criação
das Reservas Extrativistas.

,,,-.

3.4

Omissões do Banco Mundial

Nos últiDK>s 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 s6cio-econômicoecol6gico, 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 juridico 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 noticias de cobranças do Banco Mundial sobre esse
assunto, no período de 1988 a 1991.
r:

2.
Em setembro de 1989, foi promulgada uma nova Constituição
Estadual pela Assembleia Legislativa de Rondônia, onde se
estabeleceu no seu artigo 6Q, inciso 20, que o zoneamento s6cioeconômico-ecol6gico seria instituido 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 s6cioeconômico-ecolõgico de Rondônia, foi aprovada pela ALE somente
em 20 de dezembro de 1991 •
Durante esse intervalo, não se tem noticias de cobranças,
por iniciativa própria, do Banco Mundial sobre esse assunto.
3.

Conforme descrito acima, a Lei Complementar no. 52 de
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 periodo,
não se tem noticias de cobranças do Banco Mundial sobre esse
assunto, apesar das exigências dos acordos contratuais do
PLANA.FLORO a respeito da "institucionalização" do zoneamento
estadual.

20/12/91 previu
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4.
Nos documentos de "Ajuda Memória•• das missões de superv.tsao
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);

r>

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 (COMA!) identificou a "necessidade de promulgar
regulamentos para a lei do zoneamento".
Posteriormente, o
relatório afirma que apôs 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.

,.-.

Í'·

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

fez a referida
considerando os
que não se tem
Mundial sobre o
19 9 4 , provocada

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".

r:

Até o momento, essa medida nunca foi cumprida.
7.

No documento de "Ajuda Memória" de abril de 1995 (ANEXO
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.
6.E)

r

8.
No âmbito da "Matriz de Políticas, Medidas e Ações
Ambientais" do programa de reformas institucionais do PLANAFLORO
(BIRD 1992:51-52, veja ANEXO 7.A), cabe salientar os seguintes
pontos, que se refere ao zoneamento s6cio-econômico-eco16gico:
a) De acordo com o item 01 da matriz institucional, as
"ações a serem monitoradas" deveriam incluir a "fiscalização
continua 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 item 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

r:
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sentido e a sua importância para a implementação efetiva do
zoneamento.
·
3.4.2

r:

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 condiçA.o 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: Conservaçâo e Proteção Ambiental
e Utilização Sustentada de Recursos Florestais, 14 de
agosto de 1989) 24

,..

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 PLANA.FLORO.
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:

r:

atá 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
24
Durante
uma. transição
no Governo de Rondônia
no inicio
de 1991, o
Instituto
Estadual
de Florestal!I
( IE:P') 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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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.
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
diretrizes 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.
r:

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 prazos para a criação de várias unidades
estaduais de conservação, inclusive aquelas contempladas nas
Seções 2.10 e 2.11 do Acordo de Projeto: Reservas Extrativistas
do Rio São Miguel/Pedras Negras, Jaci-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 Jaci-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).
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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. Diretrize~ e Políticas Operacionais do BIRD

No que se refere às diretrizes e politicas operacionais do
Banco Mundial, à luz dos fatos constatados acima, vale
ressaltar:
1.
De acordo com a politica 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 sustentc§.vel das florestas
existentes", (l.d.i).
Alem disso, a OP 4.36 afirma que os paises devem:

"estabelecer capacidade institucional
esses compromissos " ( 1 • d. v) •

para

implementar

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 politicas públicas.
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.

,/"'

/"'.

3.5

Prejuízos Causados às Populações Locais

O fatos relatados acima, referentes a omissões do Banco
Mundial em cobrar medidas de implementação do zoneamento s6cioeconômico-ecol6gico 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
36
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contratuais do PLANAFLORO (p.ex. Rio Cautário, Rio São Miguel,
Rio Jaci-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. Por 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
preju1zos em função das omissões do Banco Mundial descritas
nesse capitulo. 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 Buriti ( zona 04), a expansão desenfreada da
fronteira agropecuaria e madeireira tem causado prejuízos
incalculáveis para os índios isolados na região.

r:
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Para os pequenos agricultores, cabe mencionar que a falta
de regulamentação da legislação estadual do zoneamento sócioeconômico-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-eco16gico
e das unidades estaduais de conservação, conforme previsto nos
documentos oficiais do PLANAFLORO, tem contribuido para danos
ambientais em ecossistemas frágeis, ao exemplo dos Parques
Estaduais de Corumbiara e Serra dos Pareeis, além das zonas de
uso restrito ( como a Gleba Buriti, 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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IV.

Licenciamento

Ambiental

e Fiscalização
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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
Policia
Militar)
para:
a) proteger
e fiscalizar
os limites
de
todas
as unidades
de conservação
de uso direto
e indireto
e
áreas
indigenas,25
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
ao
programa
licenciamento
ambiental
devem vincular-se
no PLANAFLORO como parte
reformas
institucionais
previsto
esforços
de instituir:

mudanças nas politicas,
regulamentações
e programas de
investimentos
públicos e privados,
visando criar uma base
coerente de incentivos
ao desenvolvi.menta sustentável
de
Rondônia" (Banco Mundial 1992:01).26

r:
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e
de
dos

Cabe assinalar
que tais iniciativas
se relacionam
à política
operacional
florestas
(OP 4. 36),
onde se define
empr~stimos devem:

r:

no âmbito do PLANAFLORO
do Banco Mundial sobre
que paises
tomadores
de

adotar políticas
e uma matriz
institucional
garantir a conservação e manejo sustentável
existentes,
e
estabelecer
capacidade institucional
compromissos.
4.2 Evidências

e legal para
das florestas

para implementar esses

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 comprometemos objetivos
de conservação
e manejo
dos recursos
naturais
e os acordos
contratuais
do PLANAFLORO.
Como exemplos
dessa
problemática,
destacamos
os
seguintes
pontos:
25

,.,.....
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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 PLANAP'LORO (s@ções 2.10 e 2.11 do
Acordo de Projeto).
26

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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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 (extrativisIIK>
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
afrontas
à legislação
do zoneamento
estadual
e aos acordos contratuais
do PLANA.FLORO.
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
INCRApara aprovar
"planos
de manejo"
para
a retirada
de
madeira.

r:

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 s6cio-econômico-ecol6gico
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
•
Essa prática

foi

"oficializada"
através
da Ordem de Serviço
de 10 de fevereiro
de 1994, expedida
Superintendência
Estadual
do IBAMA em

no. 005/94/-GAB/SUPES/RO
rr-

irregularmente
Rondônia. 21

pela

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
"Autorizações
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

r=.
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Em abril
de 1995, um JUJ.Z federal
em Rondônia
expediu
uma liminar,
declarando
a ilegalidade
da referida
Ordem de Serviço
assinada
pelo
superintendente
do IBAMA em Rondônia.
Esta
importante
decisão
foi
proferida
com base numa Ação Popular
instaurada
por membros do Fórum das

ONGe de Rondônia.

r:

r:
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r
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, coIIK> 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
interferência política nos órgãos ambientais que atuam
Rondônia
(IBAMA,
SEDAM,
Polícia Florestal)
resultando
paralização das atividades de fiscalização dos atos ilegais
desmatamento, exploração madeireira, etc.

r'

4.3

de
em
na
de

Tentativas de Alertar o Banco Mundial

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

de

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, Policia 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 V e mesmo em áreas de preservação pennanente (zona
VI) ••• ".

2.
As contradições nas politicas 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 cuaporé) , 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,
SEDAM, ITERON,
INCRA, IBAMA, eia. Florestal
Executiva do PLANAFLORO (ANEXO 5.F);

r
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encaminhada a
e Secretaria

d) Oficio na. 122/93,
da ECOPOIIB, de 22 de novembro de
encaminhado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM) (ANEXO 5.G);
1993,

,.

e)
Oficio nQ 41/94 da ECOPOIIB, de 07 de abril de 1994,
enviado à SEDAM, PMF e IBAMA (ANEXO 5.H);

f) Oficio ns 052/94 da ECOPORÉ, de 14 de maio de 1994,
endereçado ao Sr. Presidente do IBAMA (ANEXO 5.I);
g) Oficio nQ 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 Oficio 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
(COMAI) do PLANA.FLORO, também foram identificados problemas com
as políticas de licenciamento e fiscalização. No Resumo
Executivo do relatório, alertou-se sobre:

r:

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 IBAHA, 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 indigenas e outras unidades de conservação'
••• outros fatores que limitam a eficácia das ações de
proteção ambiental, tais como: i) o distanciamento do
Minist~rio Público Estadual, que não estruturou-se de modo
a fazer frente à demanda advinda das ações dos órgãos
ambientais; iiJ a falta 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 dívida ativa do Estado; destacase, neste sentido, a omissão da Procuradoria do Estado"
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s.
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 á
utilizada para acobertar um grande volume de madeira,
retirada ilegalmente de vastas áreas, principalmente áreas
indígenas e outras unidades de conservação.

r

/
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Ou seja, as políticas dos órgãos governmentais responsáveis
vela ,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 politica nos órgãos
governamentais, como o IBAMA e a SEDAM.
Infelizmente,
tais politicas equivocadas,
na ~rea de
ambiental,
não
tem sido
licenciamento e fiscalização
BIRD
ou
pelas
autoridades
questionadas pelos t~cnicos do
pela
administração
do
governamentais
responsáveis
PLANAFLORO.
6.
Na carta do Fórum de 15 de junho de 1994 ao Banco Mundial
(ANEXO 4.D), mais uma vez foram feitas denúncias sobre:
..• incoerªncias
no
atual
sistema
de
licenciamento
ambiental, onde as autorizações de desmatamento, queimadas
e exploração madeireira desrespeitam o zoneamento s6cioeconômico-ecológico e a legislação ambiental, facilitando
atos de degradação ambiental, inclusive a retirada ilegal
de madeira de ~reas indigenas e outras unidades de
conservação;
••• a inefic~cia 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 pr~ticas ilegais de degradação
ambiental.

_,.-.
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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
politicas 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).

r
r:

Como evidências das omissões
considerar os seguintes fatos:
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do

Banco

Mundial,

vale
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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 Projec-ts
(Loans 3444-BR and 3492-BR) Status of Implementationn ( 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 relat6rio
do COMA!, o relat6rio
interno
do
Banco Mundial simplesmente
cita:

a necessidade

de melhorar as pr.§.ticas 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 6.0),
const.am
as
seguintes
medidas
na
área
de
Monitoramento,
Fiscalização
e Licenciamento
Ambiental:

o Grupo de Trabalho de Politicas Pública~ revisará
r

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
de
treinamento em legislação
ambiental
e
procedimentos operacionais relativos à fiscalização e
licenciamento ambiental, até 15/10/94.

proposta

r:

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:

r:

r:

r:
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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
43

r:
r:
claúsulas que viabilizem uma melhor integração das duas
instituições para otimização das ações programadas. Entre
essas claúsulas poder~ 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/SUPES/RO de
09/02/94, cuja aplicação em muito tem contribuído para a
intensificação dos desmatamentos no Estado, al~m 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.

r:

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

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

,.
r:
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r:

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).
Na "Matriz de Politicas, 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.
6.

De acordo os itens 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
s6cio-econômico-ecol6gico
e
das
unidades
de
conservação
(inclusive
as
áreas
indigenas),
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.
•t

r>
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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
44
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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
/
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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, a fim 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).

r:

No programa de reformas institucionais,

contemplou-se ainda
Esse programa

um programa informativo nos meios de comunicação.
de mídia teria

COIIK)

objetivo:

"a redução no nivel de migração espontlJ.nea para Rondônia,
através da disseminação de informações em outras r~giões 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 politicas de investimentos e o·programa
de m.idia, 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
o objetivo de incentivar a utilizacão de
sistemas agroflorestais entre pequenos agricultores em Rondônia.
(FUNDAGRO), com

-
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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 s6cio-econômicoecol6gico e do PLANAFLORO, comprometendo portanto a eficácia do
projeto.

;'

,.

Por exemplo, o Banco da Amazônia (BASA) atravês 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 Floresta 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). 2a

,,.....
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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 !PI ( 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

,r.

Transporte Rodovi~rio

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
compativeis
com
o
zoneamento
sócio-econômico-ecolõgico.
Entretanto, até o momento, o Plano Rodoviário Estadual e seu
respectivo mapa não foram oficialmente concluídos.
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~ realizada
por prefeituras municipais (com a colaboração de empresas
madeireiras e outros interessados) em desrespeito ao zoneamento
s6cio-econômico-ecol6gico e outra legislação ambiental vigente.
Por exemplo, as prefeituras de Nova Marnoré e Campo Novo, com o
apoio de empresas madeireiras, tem se empenhado na abertura da
28
Vale
lembrar
Acordo
de Projeto

que a
como

FERS do Rio
uma unidade

Abunã foi
incluida
de conservação
a

Governo de Rondônia durante a execução do PLANA.FLORO.
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na
ser

Seção
2 .10 do
mantida
pelo

rodovia
BR-421,
atravessando
(interditada) o Parque Estadual

a
Area
Indígena:
Karipuna
de Guajará-Mirim e à região do

alto rio Jaci-Paraná que se localiza na zona 04 (ext.ra+Lv í.smo
vegetal).
!
Esta situação já foi comunicada pelo Fórum ao Baµco 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 Gfosso 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 mapairodoviário
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

r·

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 PLANAFLORO) .29 A construção da usina
está prevista para ter início em 1995 e deverá entrar em
operação em março de 2003.

a

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 familias 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.
5.2.5 Programa de Midia

o programa de m1dia sobre o PLANAFLORO e o zoneamento
s6cio-econôm.ico-ecol6gico, 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.
29 Programa Decenal de Geração 1994/2003, Sistema Isolados das Capitais da
Regi~o Norte, Relat6rio Final, Ciclo 1992/1993, Rio de Janeiro, ELETROBRÃS,
De2embro de 1993.
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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 resulta dos, há quem não concorde co.m o
progréJ111ã. por motivos políticos. "O cronogréJ111ã. do Planaflora
(sic) foi muito atrasado
em função das ONGs, que, por
oposição
política,
pressionaram
o Banco
Mundial
a
interromper o proqreme:" conta o Governador Piana. "Mas
felizmente nós conseguimos vencer estes obstáculos"
Os resultados são evidentes. o desmatamento de florestas
virgens, que e.m 1985 chegou a inacreditáveis dois milhões
de hectares - área que corresponde a duas vezes o
território da IMlgica - atual.mente caiu para cerca de 40
hectares desmatados (sic).

,.

A existência de um programa informativo nos meios de
comunicação é fundamental quando se considera o nivel 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 wna
"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 Indigenas) enviada aos senhores Shahid Hussain (Vice
Presidente para America Latina) e Armeane Choksi (Diretor,
Departamento
Brasileiro)
do
Banco
Mundial
( ANEXO
1. 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:
sabe.mos 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
1990,
assinada
por
35
organizações

r:

49

09 de janeiro de
não-governamentais

brasileiras e internacionais, encaminhada ao Sr. E. Patrick
Coady, Diretor Executivo do Banco Mundial (ANEXO 1.C), alertouse que:
Atualmente,
o projeto
carece de medidas especificas
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.
3.
No
documento
assinado
por
19
organizações
nãogovernamentais de Rondônia, encaminhado em 22 de fevereiro de
1990 ao sr. Shahid Hussain (Vice Presidente para Am4::3rica Latina
e Caribe) do Banco Mundial (ANEXO 1.D), constatou-se:
" •• 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
Machadinho a
.
T,~a..
CUJBJara
••• "
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 (indios)
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-econômicoecológico 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
50
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deve apresentar, em breve, um novo plano rodovi~rio,
compativel com as recomendações do zoneamento, e, em
seguida, editado.
Esse mapa deverJ incluir os limites
zonais e as unidades de conservação e preservação.
6.
Os problemas descritos acima, envolvendo os programas de
investimentos
a nivel 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 4.0).
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
item 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.

,r-
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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 1.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 PLANA.FLORO. Estranhamente, o Banco Mundial adotou
essa politica 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).
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 .cr ,
consta que:

r:

a missão foi informada que os documentos relativos ao Plano
Diretor RodoviArio estarão disponiveis para a CNP até 22 de
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agosto e serão enviados ao MIR e ao Banco para sua revisão,
com os coment~rios da CNP, atá 30 de setembro de 1994.
O referido documento de Ajuda Memória ainda afirma:
O MIR enviará ao Banco, atá 30 de setembro de 1994, os
planos de investimentos dos órgãos federais em Rondônia,
principalmente do FNO, SUDAM, SUFRAMA e ELETRONORTE, entre
outros de relavância 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 (COMA!), 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

Prejuizos 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 s6cio-econômico-eco16gico 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 BR421).
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
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agricultores, e para os interesses coletivos da socied~de civil
a nível regional e nacional.
Além disso, a ausência de um programa de midia, visando
esclarecer a opinião pública sobre o zoneamento s6cio-econômicoeco16gico, o projeto PLANAFLORO e os conceitos bãs ícos de
desenvolvimento sustentável, também traz consequências negativas
para as populaçqes locais e o meio ambiente.
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VI. Apoio às Comunidades

Indígenas

6.1 Ações Previstas no PLANAFLORO
r-

r>.

,-.

De acordo com o ~elatorio 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 indios
isolados e possível demarcação de mais quatorze áreas indigenas,
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 indígenas.
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 PLANAFJ,ORO.

,-

'

6.2 Evidências de Desvios/omissões do Banco Mundial
r:

r:

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. 2 O,
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 oo 4.20, nos projetos financiados pelo
Banco Mundial, deve ser preparado um "plano de desenvolvimento"
dos povos indigenas 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.
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- 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
indigenas locais, prevendo as suas necessidades de treinamento e
capacitação desde o inicio 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.
No
componente
"Apoio às
Comunidades
Indigenas"
do
PLANAFLORO, apontamos os seguintes desvios em relação aos
acordos contratuais do projeto e à diretriz operacional do Banco
Mundial sobre povos indigenas (OD 4.20):

1.
No âmbito do PLANAFLORO, não foi elaborado um "plano de
desenvolvimento" dos povos indígenas, conforme estipulado na OD
4 • 2 O 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 especificas, no desenho original do PLANAFLORO, que
deveriam constar num "plano de desenvolvimento de povos
indígenas" , tais como: alternativas econômicas, infraestrutura
produtiva,
preservação cultural
e
linguistica,
nutrição,
educação, etc.
Os recursos financeiros alocados para o sub-componente
"Apoio
às
Comunidades
Indígenas"
foram
claramente
subdimensionados 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) •
3.

,.

Os recursos alocados para o sub-componente indígena são
insuficientes para as atividades inicialmente previstas no
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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 indigenas 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 indígena,
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.
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5.
Por solicitação de entidades indigenas e de apoio, foram
negociados recursos do PLANA.FLORO 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 PLANA.FLORO
junto ás populações indígenas.
6.
Em contraste com à OD 4.20, várias atividades criticas 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
indigenas •

.~.

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

garantir
a
organizações
PLANAFLORO.
um problema

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 da FUNAI). Esse problema também se
refere à diretriz operacional do Banco sobre supervisão de
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projetos (OD 13.05, veja capitulo VII). Algumas evidências dessa
problemática incluem:
a falta de demarcação das cinco áreas indígenas
consideradas como prioritárias
(Sagarana,
Rio Guaporê, 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.Jo
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Lembramos que em dezembro de 1994, a FUNAI solicitou ao
Banco Mundial sua concordância para autorizar a administração
dos recursos financeiros do sub-componente indigena diretamente
entre o Ministerio do Planejamento e Orçamento (MPO), Banco do
Brasil e a FUNAI, sem prejudicar as instâncias decisórias do
projeto a nivel 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 uma 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

observar
que na programação
de atividades
de saúde indígena
do
previu-se
o atendimento
de saúde essencialmente
nas aldeias.
Outras medidas incluiriam
a criação
de equipes
volantes
de saúde (EVS) e a
capacitação de indiol!!I como monitores de saúde.
Infelizmente, até o
30

Vale

PLANA!'LORO,

r:

momento, somente foram efetivadas as EVS, ainda de forma precária.
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r:
atos ilegais de exploração
indigenas (capitulo IV).
r:

6.3

de

recursos

naturais

em

áreas

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:

,.--.

r

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

r:

•• 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 •••

r:
r:

6.4 Prejuizos Causados às Populações Locais

,-..

1

r:

Nesse capítulo, argumentamos que o Banco Mundial é coresponsável por vários problemas na elaboração e execução
inicial do sub-componente indigena 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
omissões
para as
execução

fatos descritos
nesse capitulo,
onde constatamos
do Banco Mundial, tem resultado em sér í.os prejuízos
comunidades indígenas de Rondônia.
Os entraves na
das atividades planejadas de demarcação, aviventação e

fiscalização de
r>

madeireiros,
inescrupulosos,

áreas

indígena tem
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propiciado

invasões

por

garimpeiros,
grileiros
e
empresários
causando sérios prejuízos ao meio ambiente e às
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comunidades indigenas.
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-euwau-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 mêdico 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

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

r>
7.1

r:

Participação 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 BancoMundial.

r:
r

'

r:
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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 extra ti vistas, 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 1.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 1.B); e) a carta 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
1.D).
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Inicialmente, ao Lnvés de aceitar um diálogo com as ONGs
alternativas de participação popular no PLANAFLORO, o
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Banco Mundial e o Governo de Rondônia foram defensivos, tentando
desmerecer tais criticas (veja, por exemplo, ANEXO 1.E).
r
('

r:
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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).

r
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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. Mesmo assim, a grande maioria
dos problemas identificados na carta do Fórum de junho de 1994
ainda não foi resolvida.
Vale salientar que no item 17 da 00 14.70, o Banco afirma:

r:

r:
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Quando á 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 ONGs 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 , 4 3) 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
Entendimento sejam incluídos nos documentos oficiais
PLANAFLORO, a serem assinados brevemente em Washington.

r:
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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);
r-

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.

r

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.
Atê recentemente, as missões de supervisão do Banco Mundial
mantinham um contato muito esporádico com as organizações nãogovernamentais 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 e.Laboração de relatórios internos ( "Reporting") uma tarefa

r:
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sob a responsabilidade principal do "Task Manager"
Projeto).

(Oficial de

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 PLANA.FLORO,
inclusive pelo Comitê de Avaliação Independente (COMA!) perante
aos Diretores Executivos do Banco.
7.3

Monitoramento
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Segundo a diretriz operacional do Banco Mundial sobre
monitoramento e avaliação ( 00 1 O • 7 O, de setembro de 19 8 9 ) as
atividades de monitoramento devem receber atenção especial em
projetos como o PLANA.FLORO que são inovadores ou complexos do
ponto de vista institucional. Além disso, a 00 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)
Governo de Rondônia deve apresentar,
simplificação de todos os indicadores
procedimentos operacionais de uma
Monitoramento, bem como desempenhar
satisfatória ao Banco".

do Acordo de Projeto, "o
a revisão e
de desempenho e todos os
Unidade de Avaliação e
o novo sistema de forma

até 30/06/92,

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.
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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
estrat~gia de IIKJnitoramento 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
63
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órgãos executores e a Secretaria Executiva do PLANA.FLORO,
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 subcomponente e projeto executivo. No atual sistema de
monitoria, não há como verificar atá que ponto a execucão
dos projetos é compativelcom as ações previstas nos POAs e
nos pareceres emitidos pelas CNPs (e posteriormente
aprovadospelo Conselho Deliberativo).
Vale observar que atá o momento, não foi definida nenhuma
estratégia de
participação das
organizações nãogoverna.mentais, especialmenteas entidades representativas
dos beneficiários,na monitoria do PLANAFLORO.
Considerando essas constatações, pode-se afirmar que vários
dispositivos da oo 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.
7.4 Comitê de Avaliação Independente

r:
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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 politicas ambientais e outros regulamentos
realizados
no âmbito do programa,
a compatibilidade
dos
programas de investimentos com o zoneamento sócio-econômicoecológico 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" (COMA!) 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 COMA!
apresentou um relatório preliminar de avaliação. Em 16 de março
de 1994, atendendo solicitação do Banco Mundial, foi entregue a
versão final do ResUIIK) Executivo do relatório.

r

Entretanto, até a presente data (dois anos após o inicio
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

PLANA.FLORO
em 1994,

bem como

pressões

políticas nessa época para "amenizar" o conteúdo do relatório.
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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.
,,.-
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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 COMAI, ao ponto de se provocar
distorções no seu conteúdo.
Além disso, o relatório do Banco
afirmou que:

o relatório (do COMAI) 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 COMAI 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
COMAI
(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 (wn 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
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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 (Licitação).31

,-.
31 Salientamos
que as dieposições
do parâgrafo
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:

r:

1) a reclamação
licitação
por mutuários
implementação
de outras

sobre
as violações
não é contra
do Banco, mas contra
falhas
na
regras
do Banco;

uma decisão
supervisão
e

de
na

2) a reclamação
mercadorias
e serviços,

não está
sendo
nem por licitantes

fornecedores

de
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apresentada
perdedores.

por

í
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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.
r:
r:
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No referido memorando, dois técnicos do Banco Mundial
levaram ao conhecimento de seus superiores a existência de
irregularidades cometidas pelo Governo de Rondônia na préqualificação das empresas para a referida licitação, o que
tornou 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,

r:
r:

quando o Banco determina
( inter
alia) ••• que julgamentos
feitos
no processo não foram sensatos e justos,
o Banco
deve notificar
o MutuJrio
e informar
que,
se não
retificado,
o Bancopode declarar falha na licitação.32

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 periodo 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

r:
32
Segundo as diretrizes internas do Banco Mundial (OD 13.05 e 00 11.00)
a responsabilidade principal pelo monitoramento de licitações ê do "Task
Manager" (oficial de projetos) que encaminha as decisões (incluindo aquelas
sobre falhas na licitação) para as instâncias administrativas superiores do
Banco.

r:

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
esforcas sejam feitos no sentido de evitar falhas na licitação, fornecendo
comentarias e consultoria •.• "
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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 ~rros 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 33
7.6

Auditoria

Independente

De acordo com a Seção 3 • O 1 (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.
7.7

r:
r:

Na fase preparatória
do Programa de Cooperação Técnica do
PLANAFLORO
( 1993-1995)
realizado
em conjunto
com o 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 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 critários
técnicos
na
seleção de pessoas e firmas para atividades
de consultoria.
7.8

r:

r:

uso de Consultores

suspensão

de Desembolsos

As condicoes
previstas
no documento "General Conditionstt
do
Banco Mundial (item 6.02),
na OD 13.40 e no artigo
V do Acordo
de
Empréstimo
do
PLANAFLORO
determinam
os
casos
e
os
procedimentos
pelos quais
o Banco poderia
e/ou deveria
ativar
mecanismos relacionados
à suspensão de desembolsos.

33

No primeiro

semestre

de 1995, tambémocorreram

atrasos

significativos

no envio da posição do Banco Mundial sobre a etapa final de seleção da
empresa executara dos estudos da segunda aproximação do zoneamento
estadual.
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O Acordo de Empréstimo do PLANAFLORO inclui uma lista de
possíveis motivos para a suspensão de desembolsos, além daquelas
estabelecidas
pelas
"General
Conditions".
Esses motivos
incluem: 1) se o Governo de Rondonia 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
modificarem 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.
Considerando os fatos descritos nesse documento e as
diretrizes da OD 13.40 (Suspensão de Desembolsos), o Banco
Mundial deveria ter ativado os mecanismos de suspensão dos
desembolsos do PLANAFLORO, utilizando o seguinte elenco de ações
sucessivas:

,.

r

r:

r:

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 resolvé-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
forma, os 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
emprestimo. Mesmo assim, os acordos contratuais do projeto
continuariam em vigor.
Concluindo, o Banco Mundial, contrariando suas próprias
operacionais, deixou de utilizar um dos principais instrumentos
legais a sua disposição para assegurar o cumprimento dos acordos
contratuais do PLANAFLORO.
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 conflitos
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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 s6cio-econômico-ecol6gico constituem um aspecto
fundamental do PLANAFLORO, inclusive para viabilizar outros
componentes do projeto.
Nesse sentido, pode-se afirmar que os
atrasos no detalhamento do zoneamento tem contribuido para o
agravamento de conflitos sociais e danos ambientais.

'-"

'-'
"-,;
-...,

~

'-'

'-,1
~

'-'

'-,1
""'
~·
~
~

-...,
~
~
~
~
~
~
~
~
~
\ii,i
~
~
~
~
~
~

\i.,/
~

'--'

~

~
~
~
~

'-'

'-'

~

69

r:

r

VIII.

Conclusões

Considerando
os
fatos
apresentados
nesse
documento,
solicitamos a este PAINEL DE INSPEÇÃO que se proceda 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, independentmente de sua citação explicita no decorrer
deste texto.
r:

,.
/'

Acreditamos que seja essencial investigar os motivos que
levaram o Banco Mundial, durante um longo periodo de preparação
e execução inicial do PLANA.FLORO, a praticar uma série de
omissões
surpreendentes
em
relação
às
necessidades
de
cumprimento dos acordos contratuais do projeto e de suas
próprias diretrizes operacionais.
Nesse sentido, acreditamos
que seja especialmente relevante investigar as omissões do Banco
Mundial em relação aos seguintes assuntos, conforme relatado no
presente documento:
a) a falta de cobranças do Banco Mundial em relação à
implementação de reformas em políticas públicas e a realização
de convênios entre órgãos executores, conforme previsto nos
documentos oficiais 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.
Nesse sentido, além de desrespeitar 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
Silvestre (OP 11.02), conforme demonstrado nesse documento.
b) a falta de uma análise adequada, por parte do Banco
Mundial, das enormes deficiências de capacidade t~cnica dos
órgãos executores do PLANAFLORO (tais COIIK> SEDAM, ITERON, FUNAI
e IBAMA), bem como as medidas corretivas para minimizar estes
problemas.
Além disso, não obstante as declarações recentes do
Banco Mundial sobre a importância de "ownership", argumentamos
que o Banco deixou de realizar uma avaliação adequada do
compromisso 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. 2 O) , Poli tica Florestal
(OP 4.36) e Preparação de Projetos (BP 10.00, Anexo D).
c) a falta de cobranças do Banco Mundial, nas atividades
de supervisão, do cumprimento pelos órgãos 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 diretrizes operacionais do Banco sobre supervisão de projetos
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(OD 13.05) e em alguns casos, a suspensão de desembolsos (OD
13.40);
d) a falta de orientação e cobranças, por parte do Banco
Mundial, das ações de monitoramento e avaliação previstas nos
documentos oficiais do PLANAFLORO, em contraste com a diretriz
operacional sobre monitoramento e avaliação de projetos (OD
10.70);

r:
r:

r=.

r>

r>.

e) as dificuldades de se garantir, internamente no Banco
Mundial, um fluxo de informações 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";
f)
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. 2 O ) e os documentos oficiais do
projeto;

g) a falta de implementação dos procedimentos do Banco
Mundial nas atividades de licitação (OD 11.00) e uso de
consultores (OD 11.10), bem como na realização de uma auditoria
independente dos gastos anuais do PLANAFLORO, conforme previsto
nos acordos contratuais do projeto;

r:

rr:

r:
r:
r:
r:

r:

r:

h) as falhas do Banco Mundial, no que se refere à
implementação de medidas para garantir a participação efetiva da
sociedade civil no PLANAFLORO, conforme a sua diretriz
operacional sobre envolvimento de ONGs (OD 14.70).
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 incluidos como anexos 1.A,
1.B, 1.c, 1.A, 1.c, e todos os documentos nos anexos 05 e 06).34
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 pais, o que, contudo, ainda
não resultou na tomada de medidas adequadas para coibir as
irregularidades apontadas no presente documento.

r:
r

34
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:

r:
O pessoal.

técnico

("staff")

a responderem,
apresentam
questionamentos
Mundial.
governos

a

do Banco deve responder,
e incentivar
ONGs que solicitam
informações
ou
que
sobre atividades
financiadas
pelo
Banco
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concluimos que na preparação e execução inicial do
PLANAFLORO, os interesses de assegurar a aprovação do emprêstimo
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 passive!, 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.
1

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
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Atenciosamente,
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ENTIDADES QUE ASSINAM ESTE DOCUMENTO, A SER ENCAMINHADO PARA O
PAINEL DE INSPEÇÃO DO BANCO MUNDIAL
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lfnião da Nações e ovos Indígenas de Rondônia,
Norte do MatÓ Gro~\.i e Sul do Amazonas (CUNPIR)
Rua Carlos Gomes, 1001, Centro, Porto Velho-RO
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Organizaçao dos Seringueiros de ~nia
(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-?O

o~/...,Jr tJ DO K' 4- ~tTi1

'

J\.(\)~

4.
Associação do Povo Karltiãna ~OT'PYTIM ADNIPA)
Rua D. Pedro li, 650, Centro, Porto Velho-RO
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5.
Articulação ,Central d~ Associações Rurais para Ajuda Mútua
(ACARAM)
Rua Vilagram Cdbrlta, 700, Centro, JI-Paraná-RO
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Movimento Sem-Terra (MST)

Rua dos Seringueiros, 763, Centro, Outo Preto D'Oeste-RO
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7.
Associação dos Seringueiros de Machadinha (ASM)
Prédio da Sedam. Centro, Machadinho D'Oeste-RO
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Bueno (ASSBP)
Rua ErmílioVieira. s/~, Centro, Pimenta Bueno-RO
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Associação dos Seringueiros de Guajará-Mirlm (ASGM)
Rua Dr. Leveger. s/n2, Triengulo. Guajará Mirim-RO
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Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé (AG
Av. Santa Cruz, 341, Centro, Costa Marques-RO
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11.
Associação dos Soldados da Borracha de Arlquemes (ASBSA)
Rua Bahia, 3958, Setor 5, Arlquemes-RO
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Associação Programa Amdonia - Amigos da Terra Internacional
Av. Brlg. Luls Antonio, 4442 CEP 01402-002 São Paulo-SP
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Associação de Defesa Etno-Ambiental (KANINDÉ)
Rua D. Pedro li. 1900, Ap. 18, Centro, Porto Velho-RO
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17.
Projelõ Pê~t:li~ÕÍÕceS~ de JI-Paraná)
Av. Marechal Rondon, Centro, JI-Paraná-RO
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Ação Ecológica Vale do Guaporé (ECOPORE)
Caixa Postal, 68. Rollm de Moura-RO
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Caixa Postal, 999, Porto Velho-RO
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21.
Centro de Educação e Alfabetização Popular (CEAP)
Rua Carlos Gomes, e/ Campos Sales, Porto Velho-RO
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Sociedade Beneficente São Casimiro
Rua Joaquim Nabuco, 2854, Porto Velho-RO
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Proteção Ambiental Cacoalense (PACA)
Rua Antônio de Paula Nunes, 1528, Cacoal-RO
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Associação das Escolas FamíliasAgrlcol
Rua Júlio Guerra. 257, Centro, JI-Paraná-Ro

1

,1

1
1

-

r>.
/

r:

r:

IX. Lista de Anexos
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ANEXO 01: Correspondências entre ONGs e o Banco Mundial gue
Antecederam a A,provação do Empréstimo do PLANAFLORO (1988-1990)
a) Carta de Francisco nchico" 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-UNI)
endereçada aos senhores Shahid Bussain (Vice Presidente para
America Latina) e Armeane Choksi (Diretor, Departamento
Brasileiro) do Banco Mundial
e) 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;
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d) Documento assinado por 19 organizações nãogovernamentais 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;

r:

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 Abertan 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;
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r:

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

,r

a) Oficio na 19/93 da ECOPORÉ, de 09 de março de 1993,
endereçado ao Governador de Rondônia, SEDAM, ITERON e eia.
Florestal;

r:

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) Oficio nQ 042/93 da ECOPORÉ, de 27 de abril de 1993,
endereçado ao Presidente do INCRA;

,r'

r:
r:

r:

r:
r:

d) Oficio na 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
endereçada a vários órgãos estaduais e federais;

de

1993,

f) Carta da OSR de 23 de junho de 1993, encaminhada a
SEDAM, ITERON, INCRA, IBAMA, Pelotão Florestal e Secretaria
Executiva do PLANAFLORO;
g) Oficio na. 122/93,
da ECOPORÉ, de 22 de novembro de
endereçado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM);
1993,

r:
r:
(,

h) Oficio na 41/94 da ECOPORÉ, de 07 de abril de 1994,
endereçado à SEDAM, PMF e IBAMA;

r:

i) Oficio na 052/94 da ECOPORÉ, de 14 de maio de 1994,
endereçado ao Sr. Presidente do IBAMA;

r:

r>
r>.

j) Oficio na 055/94, da ECOPORÉ, de 23 de maio de 1994,
endereçado à SEDAM, PMF, ITERON, IBAMA e INCRA;

k) Correspondência da CUNPIR (Coordenação da união das
Nações e Povos Ind1genas de Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul
do Amazonas) encaminhada à Comissão de Direitos Humanos da ONU
em 10 de maio de 1995.
ANEXO 05: Correspondências do Fórum 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~

r,

e) Carta ao Presidente do INCRA em 08/09/92;
d) Carta

ao Presidente do INCRA em 15/04/93;

r:
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r:

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)

ANEXO 06 Documentos de Ajuda Memória de Missões de Supervisão
do Banco Mundial (1992-1995)

r:

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

r:

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

r:

e) Ajuda Memória da missão de supervisão do Banco Mundial
r:
('
('

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).

r>.
.(

rr:
r:

,.

(·

r:
r:

r:
('

r:
r:
r:

e) Ajuda Memória da missão de supervisão do Banco Mundial
de abril de 1995
ANEXO 07: Documentos do Banco Mundial
a) Matriz

de Politicas,

Medidas e Ações Ambientais,

Appraisal Report (Relatório 8073-BR), Banco Mundial,
fevereiro de 1992 (ANEXO 1, Table 1.1, pp.51-52);
b)
Brazil,
Rondônia
Management Projects
(Lns
Implementation,
(Relatório

Staff
27 de

and Mato Grosso Natural
Resource
3444-BR and 3492-BR) Status
of

Interno do Banco Mundial) ShahidJaved Burki, Vice-Presidente de Operações para ~rica Latina e
o Caribe, 25/03/94:
.
e) Office Memorandum, LAlAE/BIRD,

28 de março de 1994

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

r>.

r
r:
r:
;--.,
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r:
r>

r:
r:
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