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I - lntroducao

1.1 - Antecedentes

Em decorrência de uma série de denUncias veiculadas no jornal "Estado de

Minas", no final de 1997, sobre irregularidades nas atividades garimpeiras em Minas

Gerais, o Deputado Raul Lima Neto apresentou em Plenário, apoiado por 47

Deputados, requerimento para a constituicâo de uma Comissão Parlamentar de

lnquerito para, no prazo de 120 dias, apurar a instalacão e exploracão de garimpos

nos rios do territôrio de Minas Gerais e seus efeitos devastadores e corruptores.

Atendidas as exigencias do Regimento Interno, o requerimento foi deferido em

5/11/97 pelo Presidente e publicado no "Diário do Legislativo" de 7/11/97.

Constitulda a Comissâo, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente Os

Deputados Luiz Fernando Faria (PPB) e AntOnio Andrade (PMDB), respectivamente,

e foi designado relator o Deputado Gilmar Machado (PT). Integraram, ainda, a

Comissão os Deputados Ambrôsio Pinto (PTB), José Militão (PSDB), Paulo Piau

(PFL) e Raul Lima Neto (PDT).

Como membros suplentes, foram designados os Deputados Anivaldo Coelho

(PT), Glycon Terra Pinto (PPB), João Leite (PSDB), José Braga (PDT), Olinto

Godinho (PTB), Toninho Zeitune (PMDB) e Wilson Pires (PFL).

Inicialmente, ficou decidido que a Comissão se reuniria ordinariamente, as

terças-feiras, as 10 horas. Posteriormente, em decorréncia de uma reestruturaçâo da

Comissão - que resultou na indicacào dos Deputados Anivaldo Coelho (PT) e Gil

Pereira (PPB) como membros efetivos e do Deputado Gilmar Machado como

suplente e após a eleicão do Deputado Anivaldo Coelho para a Presidência da

Comissâo, o qual avocou a si a relatoria da matéria -, as reuniães foram marcadas

para as quartas-feiras, as 10 horas.
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1.2 - Objetivos

Esta Comissão Parlamentar de lnquérito tern como principal objetivo apurar

diversas irregularidades relacionadas a evasão fiscal, contrabando, degradaçâo

ambiental e desrespeito a legislação mineral, apontadas em urna série de

reportagens do jornal "Estado de Minas", iniciada em outubro de 1997. Além da

apuracão dessas denüncias, visa a buscar solucôes para Os problernas levantados,

para que se evite o dano continuado ao meio ambiente, as riquezas minerais do

Estado e aos trabaihadores que corn elas lidarn.

1.3 - Desenvolvirnento dos trabaihos

Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão consistirarn em 13 reuniôes

ordinãrias e 2 extraordinárias, nas quals foram colhidos depoirnentos de autoridades

federals e estaduais, Iiderancas sindicais e patronais da area mineral e ambiental,

representantes de ONGs, trabaihadores, garimpeiros e comerciantes de pedras e

metals preciosos, e em visitas técnicas a 3 areas de garimpo em Minas Gerais.

1.3.1 - Depoimentos feitos em reuniôes da Cornissâo

Em 11 das reuniôes ordinárias, a Comissâo colheu depoimentos sobre

questães relacionadas a mineraçâo, garimpo e a degradaçâo ambiental provocada

por essas atividades. Esses depoimentos foram gravados e, posteriormente,

transcritos na Integra. Durante essas audiências, buscou-se urn delineamento do

quadro da situacão atual dos garimpos em Minas Gerais, bern como urn

aprofundamento das denüncias veiculadas na imprensa ou trazidas por pessoas que

colaboraram corn as parlamentares neste trabalho.

A seguir, estão relacionadas as datas dos depoimentos e as nomes dos

depoentes desta CPI.

Dia 18/3/98: Drs. Celso Luiz Garcia, Diretor do DNPM - 30 Distrito - MG; Jader

Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente do IBAMA em Minas Gerais; José

MaurIcio Neto, Presidente do Sindicato da lndüstria Extrativa Mineral de Minas

Gerais; Caio Márcio Rocha, Gerente da Divisão de Mineracâo da FEAM.
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Dia 25/3/98: Srs. AnIsio Ribeiro, Presidente da Cooperativa Federal dos

Garimpeiros; Afonso Paulino AraUjo, Presidente da COOGEMIG-Nova Era; Roberto

Aguiar, Presidente do Sindicato da lndüstria Joalheira de Minas Gerais.

Dia 1 1/4/98: Srs. Raimundo de Almeida Vianna, Presidente da AJOMIG-MG;

Kalil Kassim Elawar, Presidente da ZPE de Teôfilo Otôni.

Dia 8/4/98: Drs. Santos Moreira, Secretãrio de Estado da Segurança Püblica;

Aglilo Monteiro, Superintendente da PolIcia Federal em Minas Gerais; Geraldo

Magela Pinto, Superintendente da Receita Federal em Minas Gerais; Sr. Paulo

Henrique Tibães, lapidário.

Dia 15/4/98: Sr. Geraldo Rodrigues Sete, Vereador a Câmara Municipal de

Nova Era; Cel. José Eustáquio Natal.

Dia 22/4/98: Dr. Celso Luiz Garcia, Diretor do DNPM - 30 Distrito - MG; Sr.

Paulo Henrique Tibâes, lapidário.

Dia 29/4/98: Delegado lgnácio Gabriel Prata Neto; Srs. Antonio Fernandes

Martins, Presidente da Cooperativa Regional dos Garimpeiros de Diamantina, e

Sinval Pereira do Nascimento, Presidente do SINDILESTE-Nova Era; Dr. Jorge

Machado, Delegado Regional do Trabaiho.

Dia 6/5/98: Srs. Antonio Celso Cipriani, socio da Alexandrita - Mineracão,

Comércio e Exportacao Ltda.; Marcos Borghetti Hartmann e Viviane Albertino dos

Santos, comerciantes em Diamantina; Robson Caio de Andrade, Presidente da

Associacâo dos Corretores de Pedras Preciosas e Semi-Preciosas de Teôfilo Otôni.

Dia 13/5/98: Srs. Valmir Cláudio da Cruz e Geraldo Antonio da Cunha,

comerciantes em Diamantina; Cel. PM João Natal Filho, funcionáno da Alexandrita -

Mineração, Comércio e Exportacão Ltda.; Sr. Paulo Henrique Tibâes, lapidário.



Dia 28/5/98: Srs. Xisto Andrade de Oliveira, empresário, sOcio da Mineracao

Itaitinga Ltda.; Jane Rezende, Presidente da Comissão Nacional de Apoio e Defesa

da Amazônia; Maria Dalce Ricas, Superintendente-Executiva da Associacão Mineira

de Defesa do Ambiente - AMDA.

Dia 3/6/98: Sr. Salvador Moreira Gomes, Presidente da Cooperativa dos

Garimpeiros dos Trés Vales - COOPERVALE.

1.3.2 - Visitas realizadas

A CPI realizou trés visitas a areas de garimpo em Minas Gerais, a saber: em

16/4/98 - Nova Era e AntOnio Dias; em 7 e 8/5/98 - Diamantina; em 19/5/98 - Padre

Paraiso.

2 - Conhecimento do problema: o garimpo e a mineraçào

Para muitos historiadores, a grande habilidade dos portugueses nas artes da

mineracão foi urn dos fatores determinantes da expansào territorial brasileira, corn os

limites do Pals envolvendo grandes areas continentais, muito ricas em pedras e

metals preciosos.

Reflexo desse contexto e a constatacão de que o Brasil possui uma das

rnaiores riquezas minerais do mundo, ainda que o conhecimento geolôgico do nosso

subsolo seja pequeno e a exploracão dos bens minerals, em muitos casos e ate urn

passado bern recente, tenha se constituido em uma tragédia nacional, tanto nos

aspectos ambientais quanto no que se refere as relaçOes trabalhistas.

Minas, Estado lider da producão mineral brasileira, tern convivido

permanentemente corn a mineracão em seu terrltôno. Atividade socioeconômica de

grande relevância, a rnineracao deveria ter, por parte do poder püblico, urn

tratamento legal diferenciado e, principalmente, ser objeto de uma firme decisâo

politica de facilitar o desenvolvimento desse segmento industrial, associando-se,

evidentemente, a isso a protecao de seus trabalhadores e a harmonizacâo corn a

preservaçâo arnbiental.

Tratarnento legal diferenciado ha. Nâo constatamos, porém, a permanéncia

das decisOes polIticas em prol da rnineracão, em especial, aqui, em Minas Gerais.
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Antes, porem, de analisarmos -as informacoes e Os dados colhidos pela

Cornissão nas visitas realizadas e nos depoirnentos prestados nesta Casa, os quais

apontam coma major problerna do setor a falta de articulacâo entre os diferentes

ôrgâos federais, estaduals e municipais, o que provoca urn vácuo de autoridade,

facilitando a acão de criminosos, varnos abordar os aspectos legais que regulam as

atividades de mineracâo e de garimpo no Brasil e em Minas Gerais.

2.1 - Tratarnento dado pelas legislaçôes federal e estadual as atividades

minerárias

A Constituicão Federal de 1988 traz diversos dispositivos relacionados a

atividade de mineracâo, estabelecendo cuidados a serern tornados pela prôpria União

e, em alguns casos, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municipios corn

relação a elaboracao da prOpria legislação, e também a fiscalizaçao da atividade de

exploracão dos recursos minerais. Revela, ainda, urn cuidado especial corn o meio

arnbiente e sua protecâo e corn a exploração dos produtos minerais em terras

indIgenas.

Primeiramente, a Constituição Federal explicita que os recursos minerais,

inclusive as do subsolo, são bens da União. lsso aparece de forma evidente no art.

176, no qual se consolida o principio de que esses recursos e os potenciais de

energia elétrica constituem propriedade distinta da do solo, permitindo-se sua

exploracão, feita mediante autorizacão e concessão da União, garantindo-se ao

titular da concessão o produto da lavra, e nunca a propriedade desses recursos.

Quanto aos Estados, ao Distrito Federal e aos municIpios, é assegurada uma

participacão no resultado da exploracão ou compensaçao financeira por essa

exploracão ("royalties"), visando a ressarcir esses entes par prejuizos ou transtornos

causados, seja pelo aurnento inesperado da população, seja pela rnodificação de

qualquer dos aspectos de sua paisagern natural ou por impedimenta de uso

altemativo.

Para que a exploracão ocorra de forma adequada e sernpre sob supervisão, a

União deve manter e organizar os servicos oficiais de catalogação e estatIstica, assim

como estabelecer as areas e condicôes para exercIcio da atividade garimpeira.
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Entretanto, algumas questôes decorrentes da exploracão mineral irâo recair

diretamente sobre Os Estados, competindo a eles, em conjunto corn a Uniâo,

fiscalizar essa atividade e proteger o meio ambiente, combatendo a poluicão em

qualquer de suas formas.

Vale ressaltar que a Emenda a Constituição n° 6, de 1995, trouxe urna

inovacâo importante, relacionada a participacão de estrangeiros na pesquisa e na

lavra dos recursos minerais. A Constituicão de 1988 permitia a exploracäo dos

recursos minerais apenas por brasileiros ou empresas brasileiras de capital nacional.

A emenda a Constituiçâo citada veio permitir a participacäo de estrangeiros, desde

que a exploracão seja feita por empresa constitulda sob as leis brasileiras que

tenharn sua sede e administracao no Pals.

Finalmente, nas disposicôes transitôrias, a Constituição Federal estabeleceu

prazo máximo de urn ano a contar da promulgação para se tornarern "sern efeito as

autorizacães, concessôes e demais tItulos atributivos de direitos minerários, caso os

trabaihos de pesquisa ou de lavra nao hajam sido comprovadamente iniciados nos

prazos legais ou estejam inativos". Ainda, as empresas que estivessem atuando

normalmente nessa area teriam quatro anos, também a partir da promulgação da

Constituicão, para regulamentar sua situacão de acordo corn o § 1 0 do art. 176

(obtencao da autorização ou concessâo).

A Constituicâo Estadual, sempre em conformidade corn a legislação federal,

dispensa algumas consideracaes a exploracâo dos recursos minerais. Observa-se,

no entanto, que o assunto nâo é tratado de forma aprofundada, destacando apenas

alguns aspectos ambientais a ele relacionados.

Em diversos artigos da Carta Estadual aparece a preocupacão corn o rneio

ambiente, prevendo sempre sua protecão ou reparaçao, e, em caso de danos

causados, atnbuindo-se ao Ministérlo Püblico a funcão institucional de promover

inquérito civil e acâo civil püblica para a protecâo desses interesses.

Os arts. 249 e 250 da Constituiçâo Estadual demonstrarn cuidado corn relacäo

ao aproveitamento e a protecâo dos recursos minerais, afirmando que sua

exploracâo deverá ser feita de forma racional. Para assegurar a efetividade dessa

exploracão, o poder pUblico, através de sistema estadual de gerenciamento de
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recursos minerários, deverá promover a pesquisa, o beneficiamento dos recursos, o

mapeamento geolôgico e estimular a organização da atividade de garimpo, sob a

forma de cooperativas.

A Constituição Estadual estabelece ainda que "o Estado assistirá de modo

especial o MunicIpio que se desenvolva em tomb da atividade mineradora, tendo em

vista a diversificacâo de sua economia e a garantia de permanência de seu

desenvolvirnento socioeconômico"(art. 253).

No campo da legislaçâo infraconstitucional, é importante reproduzir o

conteüdo do COdigo de Mineracão (Decreto-Lei no 227, de 28/2/67) e a Lei Federal no

7.805, de 18/7/89, que cria o regime de perrnissão de lavra garimpeira e dá outras

providências.

0 termo "garimpeiro" está bern conceituado no Codigo de Mineracâo, em seu

art. 72: "ao trabalhador que extrai substâncias minerais Uteis, por processo

rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscacão ou cata, denomina-se

genericamente garimpeiro".

Garimpagem, faiscacâo e cata sâo também devidamente conceituados pelo

Côdigo de Mineraçâo, nos seus arts. 71 e 73:

- Garimpagem: trabalho individual de quem utiliza instrumentos rudimentares,

aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extracão de pedras preciosas

e sernipreciosas e rninerais rnetálicos ou nâo metálicos, valiosos, em depôsitos de

eluvião ou aluviâo, nosálveos de cursos de água ou nas margens reservadas, bern

como nos depôsitos secundãrios ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de

morros, depósitos esses genericamente denorninados garimpos;

II - Faiscação: trabalho individual de quern utiliza instrumentos rudimentares,

aparelhos manuais ou máq uinas simples e portáteis, na extração de rnetais nobres

nativos em depôsitos de eluvião ou aluviâo, fluviais ou marinhos, depôsitos esses

genericamente denorninados faisqueiras;

Ill - Cata: trabalho individual de quem faz, por processos equiparáveis aos de

garimpagem e faiscaçâo, na parte decornposta dos afloramentos dos filães e veeiros,
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a extracâo de substâncias minerais Uteis, sern o emprego de explosivos, e as apure

por processos rudimentares.

"Art. 73 - Caracterizam-se a garimpagern, a faiscação e a cata:

- pela forma rudimentar de rnineração;

II - pela natureza dos depôsitos trabalhados; e

Ill - pelo caráter individual do trabaiho, sempre por conta prôpria."

Corn o advento da Lei Federal n° 7.805, de1989, foi criado o regime de

permissão de lavra garimpeira e extinto o regime de matrIcula, configurando-se a

autorização para o garirnpeiro ou a cooperativa de garimpeiros funcionar como

empresa de mineracão, observadas as condicôes estatuldas na lei:

- a outorga da permissâo de lavra garirnpeira depende de prévio licenciamento

ambiental concedido pelo Orgão ambiental cornpetente;

- a permissão de Iavra garimpeira será outorgada pelo Diretor-Geral do DNPM;

- a perrnissâo de lavra garimpeira será outorgada a brasileiro, a cooperativa

de garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de mineracâo, sob as

seguintes condicôes:

- a perrnissão vigorará par ate 5 anos, podendo, a critério do Departamento

Nacional de Producao Mineral - DNPM -, ser sucessivamente renovada;

II - o tItulo e pessoal, e, mediante anuência do DNPM , transmissIvel a quem

satisfizer as requisitos desta lei. Quando outorgado a cooperativa de garimpeiros, a

transferência dependerá ainda de autorizacâo expressa da Assembléia Geral;

Ill - a area permissionada nâo poderá exceder 50ha., salvo quando outorgada

A cooperativa de garimpeiros.

0 regime de permissão de lavra garirnpeira foi conceituado na lei como o

aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua natureza, dirnensäo,

localizaçao e utilizaçào econômica, possa ser lavrado, independentemente de prévios

trabaihos de pesquisa, segundo cntérios fixados pelo DNPM.
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Alérn disso, a Lei n° 7.805, de 1989, ampliou o conceito de garimpagem

contido no COdigo: "Considera-se garimpägem a atividade de aproveitamento de

substâncias minerals garimpáveis, executada no interior de areas estabelecidas para

este fim, exercida par brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar

como empresa de mineracâo, sob regime de permissâo de lavra garimpeira".

Esses conceitos legais tornam clara que a garimpeiro, quando atua

individualmente, exerce uma atividade de subsistência. Sua tarefa seria, na realidade,

tarefa fipica de indivIduo que busca sua sobrevivência por meio de producâo mineral

conseguida apenas corn ferrarnentas manuals. Para atuar em grupo, Os garimpeiros

deveriarn se associar, formando cooperativas especificas, somando forcas e

ganhando major amparo legal, gozando ate mesmo do direito de prioridade na

obtencão de areas para lavra garimpeira.

Entretanto, garimpeiros que atendam aos preceitos legais descritos

anteriormente, praticamente nâo existem no Brasil. Impera nos garimpos uma

realidade totalmente diferente daquela prevista em lei.

Em Minas Gerais a que prevalece é uma forma de associacão em que a

grande prejudicado é o garimpeiro. Em primeiro lugar, existe a figura do dono da

terra, que recebe urn percentual da renda dos garimpos, em geral muito acima

daquele previsto em lei, para permitir a extracao mineral em sua propriedade. Ha

também o financiador do garimpo, que fornece a armazém (alimentacao) e uma

pequena ajuda de custo, em geral próxima a meio saláno minimo, e, par ültimo, o

titular da area de mineraçâo, que também participa dos lucros do garimpo par deter

as direitos minerários do subsolo.

0 garimpeiro entra nessa associacão corn a mão-de-obra, trocada par comida,

e, as vezes, uma baixa ajuda de custo, aliadas a grande expectativa de que urn dia

venha a "bamburrar" - achar urn grande late de pedras ou concentracão de metal

valioso que a faça rico da noite para a dia. Essa é a grande esperanca que a mntém

preso a uma relacâo vil de trabalha. Essa é a prática mais presente nos pequenos

garimpos do Estado de Minas Gerais.

Por outro lado, as caoperativas tern se transformado em entidades que

servem de abrigo a alguns investidores na area de mineraçâa, que se fazem passar
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par garimpeiros apenas para gozar dos beneficios legais concedidos àquelas

entidades. São, na verdade, empresários, que usam de artifIcios legais para burlar as

leis, evitando os impostos e as obrigaçôes trabaihistas próprias das atividades que

exercem.

Não e esse o tipo de cooperativa que a sociedade quer. Não é essa a forma

de associacão que tirará a garimpeiro do grupo dos exciuldos e marginalizados da

sociedade.

3 - As investigaçôes

3.1 - Os Orgãos federais e estaduais corn atuacão no setor garimpeiro

A tônica geral dos depoimentos dos representantes do DNPM, do IBAMA, da

Receita Federal, da Poilcia Federal, da FEAM e da Secretaria da Segurança Püblica

fol a afirmacão de que esses Orgãos não possuem recursos humanos e rnateriais

para exercer uma efetiva ação de fiscalizacão nas areas de garimpo. Nenhum deles

atua de forma preventiva. A falta de pessoal obriga-os a se limitarern as averiguaçôes

de denüncias.

0 Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM -, em seu 30 Distrito,

corn jurisdiçâo em Minas Gerais, tern hoje, em tramitacão, cerca de 40.000

processos. De 1993 a 1997, periodo em que vigorou a Lei Federal n° 8.522, de 1992,

que extinguiu a cobrança de diversas taxas e emolumentos de processos, inclusive

as de mineraçao, foram protocolizados em Minas 27.394 requerimentos de pesquisa.

Os 10 principals requerentes de areas para mineracão no territôrio mineiro detêm

10.740 pedidos de pesquisa, conforme tabela abaixo:

Maiores detentores de areas para pesquisa em Minas Gerais - (requerimentos

e autorizacaes)
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I	 Diamond Company I	 200

Corn urn nümero reduzido de técnicos, o DNPM nâo tern condicães de realizar

atividades de fomento a mineracão ou de educacâo ambiental. Mesrno as acôes de

fiscalizacão são muito limitadas, em geral, restritas a verificacaes de denüncias.

0 IBAMA e a FEAM, Orgãos arnbientais federal e estadual, respectivamente,

padecem de muitos dos problemas do DNPM. Tern tarefas em excesso para urn

quadro funcional reduzido. 0 superintendente do IBAMA, Sr. Jader Pinto de Campos

Figueiredo, reconhece, eritretanto, que Os resultados desse tipo de fiscalização são

efêmeros. Tao logo os fiscais se retiram do local, dragas e outros equipamentos de

garimpo voltam a funcionar irregularmente. 0 representante da FEAM, Sr. Caio

Márcio Rocha, informou que aquela instituicão exerce fiscalização sistemática em

algumas regiães do Estado. Os fiscais realizam visitas a determinadas areas, em

intervalos curtos e irregulares, averiguando empresas de mineracão em geral.

Entretanto, esse tipo de fiscalizacão nâo ocorre em regiôes garimpeiras.

Em seu depoimento, o Sr. Geraldo Magela Pinto reconheceu que a

Superintendência da Receita Federal de Minas Gerais não possui funcioriário

habilitado para a avaliacao de bens minerais, notadamente as pedras preciosas. A

Receita restringe-se a aceitar a declaracao do interessado e proceder a legalização

do lote de acordo corn a classificacão gemolôgica e o valor pecuniário fornecido por

seu proprietário. Não ha averiguação de procedência, seja em relacão ao local da

produção ou a forma de aquisição de posse do produto mineral, por seu detentor

momentâneo.

0 Sr. AgIllo Monteiro, Superintendente da PolIcia Federal em Minas Gerais,

declarou desconhecer qualquer rota de salda de pedras preciosas pelos aeroportos

do Estado. Entretanto, poucos dias apos, admitlu que bastou uma alteração nos

procedimentos de fiscalizacao utilizados para que se registrasse a primeira

apreensão de pedras, ilegalmente transportadas, no aeroporto de Confins.

De acordo corn as declaraçoes do Secretário da Segurança Püblica, Sr.

Santos Moreira, não ha esquema policial especifico para os garimpos, ainda que se

reconheca o alto potencial de conflitos e ate mesmo de concentracão de marginais

nessas areas.
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Do conjunto de depoimentos, ficou claro para a CPI que inexistem acôes

conjuntas ou coordenadas dos ôrgãos e das entidades nas regiaes de garimpos.

3.2 - Declaracôes feitas em reuniôes da Comissâo

As declaracaes colhidas em reuniôes da Comissão contêm urn rico acervo de

informaçôes sobre as atividades direta ou indiretamente ligadas aos garimpos em

Minas Gerais. Conforme já mencionamos, todos Os depoimentos foram gravados e

transcritos na Intrega e constituem documentos dessa Comissão para consulta,

sempre que necessário, inclusive pelos próprios depoentes. Assim, selecionamos

algumas falas dos depoimentos, apenas para ilustrar os fundamentos das conclusães

desta CPI, sern nos atérmos aos textos originais, certos de que, ocorrendo düvida, as

transcricôes correspondentes poderão ser consultadas.

As informacôes prestadas pelo Sr. Roberto Aguiar e pelo geôlogo Marcos

Hartmann, complementares em seus aspectos fundamentais, mostram Os

mecanismos presentes na cadela de producâo e comercializacâo do diamante. Nesse

sistema, o elo mais fraco e o garimpeiro, que arca corn o onus das dificuldades de

uma explotacâo complexa e de alto risco, principalmente em funcão da inexistência

de pesquisas geolôgicas. A partir do momento em que a pedra é produzida entra em

cena um modelo de comercializacão, aplicado tanto no Brasil como no exterior, que

tern elementos preestabelecidos internacionalmente para a formacâo de precos do

diamante, como pedra bruta ou lapidado.

Assim, urn diamante vendido em Diamantina, Antuérpia, Tel Aviv ou no

Sudeste da Asia terâo precos muito simitares, face a grande estabilidade dos preços

do mercado internacional, que são amplamente divulgados e conhecidos por todos os

que lidam corn esse bern mineral. Isso posto, fica claro que as razôes para o

contrabando de diamantes no Brasil devem ser buscadas na evasão de divisas e

fiscal, bern como no suporte financeiro a outras atividades itegais.

De fato, não ha motivo para se buscar o descaminho, quando uma simples

declaracao a Receita Federal sobre o valor de urn determinado tote de diamantes é

suficiente para sua total legalização fiscal, corn tributos mmnimos, se a venda for para

0 exterior.
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Em relacâo as pedras coradas ha uma outra realidade. 0 Sr. Kalil Kasim

declarou que "em Teôfilo Otôni, hoje, ternos mais ou menos 150 empresas de

lapidacâo, mas legalizadas temos 39, que são oficializadas e exportadoras. Isso nâo

quer dizer que as outras não exportam. Elas exportam, mas não oficializam. Temos

dezenas de japoneses, alemães, franceses, americanos comprando as suas pedras

na praca de Teôfilo Otôni. 0 que fazer? Deixar de vender? Não é por al".

Outros depoimentos, como os dos Srs. Afonso Paulino Araüjo e Incicio Gabriel

Prata Neto, apresentaram flagrantes contradicôes. 0 primeiro afirmou, inicialmente,

que ha urn ano, por solicitacão de amigos e dirigentes de ôrgão püblicos, preside a

cooperativa que detém a concessão de uma area de garimpo para a exploracão de

esmeraldas e que jamais exerceu, oficialmente, a profissão de minerador ou

garimpeiro, mas o faz porque gosta e "também corn o objetivo de lucro, mas

honestamente".

E confusa, tambérn, a explicacão sobre o seu relacionamento corn o Sr.

Sigesfredo Lemos Brito, o Alfredão, cuja atuacão no meio garimpeiro e bastante

controvertida. Disse que, quando exercia a funcão de Diretor de Esportes no Governo

Israel Pinheiro, empregava presidiários de born cornportamento na construcão de

campos de futebol amador e que, ao assurnir a direrão do "Jornal de Minas" , em

1973, fob procurado para dar trabaiho a esses presos e que "uns quatro ou cinco

poderiarn ser aproveitados", entre os quais o Sr. Sigesfredo. A medida que esses

presos iarn cumprindo as penas, eram liberados. Dessa forma, informou que o

Alfredão, apôs curnpnr a pena, ou parte da pena, passou a trabalhar no garimpo em

Capoebrana, antes que ele fosse ser legalizado, e que não rnais trabalhou corn ele.

Já o Sr. Prata Neto, em seu depoimento, também afirmou que nunca esteve

envolvido corn o ganrnpo. Disse que em 1987, quando era Secretáno Adjunto da

Segurança Püblica, fob procurado pelos proprietários da lavra de garimpo de

Capoeirana, que solicitavarn policiamento militar para a area, que se encontrava na

iminência de ser invadida por centenas de garimpeiros. lnformou que, como não

havia conflito instalado, não poderia enviar policiais militares para Ia. Contudo, a

pedido, indicou pessoas de seu conhecimento que poderiarn fazer o policiamento

particular nas propriedades. A seguir, afirmou que "depois que essa equipe que eu

indiquei para fazer a seguranca particular se afastou foi que o Afonso Paulino tomou

conta". Indagado se tinha conhecimento de que o Sr. Afonso Paulino possula uma
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carteira do DOl-CODI, corn a qual intimidava garimpeiros e ate confiscava garimpos,

inicialmente, respondeu que não sabia, mas logo a seguir disse que "ele teria tido na

epoca da ditadura, mas eu não sei".

4 - Conclusôes

Ao término dos trabalhos desta CPI, apresentamos as conclusôes sobre Os

problemas que foram objeto de investigação. Antes, porem, devemos fazer uma

ressalva.

Mesmo tendo solicitado a prorrogação do prazo de 120 dias, estabelecido

inicialmente para apurar as denüncias, esta Comissão foi prejudicada pela

necessidade de reestruturação de sua composicão. Na prática, esse fato resultou na

interrupção dos trabalhos, que sá foram retomados em marco de 1998. Houve,

portanto, uma perda efetiva de mais de 60 dias de trabalho, o que impediu aCPI de

colher importantes.informaçoes e, em especial, de averiguar contradiçaes existentes

nos depoimentos.

Isso posto, passemos as conclusães: ha total desarticulaçao entre os órgâos e

as entidades setoriais, federals ou estaduais, que atuam na mineração no Estado,

além de graves indicios de mancomunação de funcionários de tais ôrgãos e

entidades corn elementos corruptos.

0 DNPM, principal orgão federal de controle das atividades minerárias, tern

cerca de 40.000 processos rninerários em suas prateleiras, aguardando liberacao.

0 sucateamerito desse orgão se evidencia na existência de apenas 10

técnicos para analisar todos esses processos. A paralisacao dos processos so

interessa aos especuladores e prejudica enormemente o Estado.

Somente entre Os anos de 1993 e 1997, quando Os requerimentos de areas

para pesquisa mineral foram isentados de taxas e emolumentos, 27.340 processos

deram entrada no DNPM, em Minas Gerais. Desses, 10.740 são de apenas 10

requerentes, todos pessoas jurIdicas.

A CPI solicitará ao Governador do Estado que realize gestaes junto ao

Ministro das Minas e Energia e ao Diretor-Geral do DNPM para que se proceda a
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rápida liberacâo dos alvarás correspondentes a esses processos, em especial os

relativos as areas dos especuladores.

Dessa forma, obriga-se o especulador a pesquisar as areas ou delas desistir.

Deve-se ressaltar que, uma vez liberado o alvará, seu titular deverá recolher taxa

correspondente a 1 UFIR por hectare titulado.

A interveniência do Governador e fundamental, pois marcará claramente a

posicâo do Executivo estadual, favorável a implementacâo de uma polItica mineral

mineira.

De forma idêntica ao DNPM, o IBAMA e a FEAM tern pessoal técnico em

nümero reduzido, o que dificulta a fiscalização e impede as acaes de cunho

educativo. Também nesse caso será necessária uma ação parlamentar, para dotar

essas instituiçães de recursos humanos e financeiros, possibilitando a realizaçâo de

fiscalizaçäo preventiva e rotineira nas areas de garimpo em Minas Gerais.

A Superintendência da Receita Federal em Minas Gerais solicitaremos que

proceda a capacitacâo dos seus fiscais para a avaliacâo de pedras preciosas ou a

contratacâo de consultores gemólogos para realizar essa tarefa na aduana de Belo

Horizonte. Trata-se de. acão urgente, que coibirá a evasão de divisas decorrente de

declaracôes falsas sobre valor e qualidade das pedras preciosas que saem

legalmente do Pals.

Solicitaremos ainda a Receita que faça urn levantamento dos dados relativos

A producâo de minerais e a seu respectivo valor por meio dos relatôrios anuais de

lavra, documento enviado obrigatoriamente ao DNPM pelas empresas e pelas

cooperativas mineradoras envolvidas em atividades de garimpagem, comparando-os

com Os valores constantes das declaracoes de renda daquelas pessoas jurIdicas.

Face a constatacâo de que o aeroporto de Confins também é urn dos pontos

de salda ilegal de pedras preciosas do Brasil, solicitaremos a intensificacão da acâo

da Policia Federal, realizando investigaçôes especIficas, voltadas para elementos,

brasileiros e estrangeiros, notoriamente envolvidos corn o comércio de minerais.
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Por sua vez, o Sr. Santos Moreira declarou que a Secretaria da Segurança

Püblica nâo tern planejarnento especifico para 0 policiarnento de areas de garirnpos.

A atuacão da Policia Civil se limita à.investigaçâo de fatos ocorridos.

A CPI solicitarã ao Governador do Estado que determine que seja feito o

policiamento ostensivo das areas garimpeiras, pela Policia Militar ou por quern de

direito.

0 Estado de Minas Gerais deve irnplernentar urn sisterna estadual de controle

e fiscalizacão das atividades minerárias em seu territôrio, nos termos das

Constituicôes Federal e Estadual.

Como principal produtor mineral do Pals, Minas Gerais não pode ficar a mercê

de urna atuacâo pouco eficiente dos ôrgãos federais. 0 Estado deve avocar a si o

controle e a fiscalizacâo das atividades minerárias, atuando para incentivar a

producâo, melhorar as condicôes de vida dos garimpeiros e trabalhadores do setor

mineral e buscando harmonizar a preservacão do meio ambiente corn a extracâo

mineral.

A Comissão nâo conseguiu ouvir Os Srs. Chang Ya Ching, Stravos Panagiote

Papadopoulos, Roberto Goncalves Millah, Manesh Kunar Gupta, Jaime Hofman,

Antonio Rosa e Sigesfredo Lemos de Bnto, o Alfredão. No caso do Sr. Chang Ya

Ching , ha, ate mesmo, a suspeita de que ele tenha deixado o Pals em abril, para

evitar sua intirnacão. Em diversos depoimentos, o nome do Sr. Chang aparece como

agente corruptor de funcionários de ôrgâos püblicos, para obtencão ilIcita dos direitos

minerários da mina de alexandrita no Municipio de Antonio Dias. Confirmados esses

fatos, o Sr. Chang deve ser condenado e preso.

A CPI remeterá ao Ministério Püblico as denüncias que foram feitas e a

documentação recebida, para que sejam adotadas as medidas cabIveis, mediante o

aprofundamento das investigaçães no transcurso do inquérito que pretendemos seja

instaurado.

- Em relaçao as denUncias de corrupcào no DNPM, formuladas pelo Sr. Paulo

Henrique Tibães, a CPI constatou irregularidades no processo de reconstituicão do

Manifesto de Mina n° 66, de 1935, ocorrido após incêndio nas dependências daquele

órgão.
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A Comissão solicitará abertura de inquérito, para apurar favorecimento a

Empresa de Mineracão Lagoa Seca - Juscelino Barbosa Cia. Limitada, tendo em vista

que seu Diretor, Eng°. Sylvio Barbosa, também funcionário do DNPM, requeria e

emitia certidôes naquele departamento. JErn funcâo desses fatos, e "diante da

constatacâo de ineficiência, auto-independência e suspeicâo de graves falhas no

quadro funcional do DNPM, inclusive a constatacäo de que a filha do ex-Delegado

Deroma continua monopolizando, controlando e detendo milhares de concessães

para exploracäo de garimpo junto ao ôrgâo e ocorrendo influência suspeita dela e de

outros, a CPI sugere ao Ministério Püblico, a PolIcia Federal e a Receita Federal

sejam feitas investigaçôes e auditoria no órgão, bern como se apresente relatório das

apuracôes a esta Casa." (Texto entre aspas conforme sugestâo do Deputado Raul

Lima Neto.)

A Comissão Parlamentar de lnquérito solicitará, ainda, ao Ministério Püblico

abertura de inquérito para se apurarem as contradicoes contidas nos depoimentos

dos Srs. Afonso de Araüjo Paulino, AntOnio Celso Cipriani, Paulo Henrique Tibâes,

Viviane Albertino dos Santos, Valmir Cláudio da Cruz, Geraldo Antonio da Cunha,

Marcos Hartmann e Kalil Kassin Elawar.

Par ültirno, gostarlamos de ressaltar que as limitaçôes legais impostas a

atuacao das cornissôes parlamentares de inquérito dos legislativos estaduais

irnpedem a obtenção, em tempo hábil, de informacOes fundarnentais para as

trabalhos. A impossibilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, solicitada pela

Cornissäo, trouxe dificuldades intransponIveis para a busca da verdade quanta a

denüncias de sonegacao fiscal e descaminho de bens rninerais.

Além desse aspecto, ressalte-se que o curto espaco de tempo para apuracâo

de todos as fatos impediu que a CPI se aprofundasse nas investigaçães relativas a

natureza e ao tipo de atividade das cooperativas de garimpeiros que atuam em Minas

Gerais, bern como ao "status" jurIdico e econômico de seus associados.

A Comissâo avalia que as cooperativas de garimpeiros, detentoras dos

direitos minerários no garimpo de Capoeirana, MunicIpio de Nova Era, foram

constituidas par empresários mineradores que atuam corno garimpeiros apenas para

obter vantagens de toda natureza.
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Assim, solicitamos as Receitas Estadual e Federal, a Delegacia Regional do

Trabalho, ao DNPM e a Poilcia Federal que investiguem todas as cooperativas de

garimpeiros que atuam em Minas Gerais, obrigando-as a cumprir as leis.

No campo da atuacâo legislativa, esta Comissão apresentará projeto de lei

que disporiha sobre a exigência de licenciamento de pessoas fisicas ou jurIdicas que

exercam atividades de exploracâo mineral, para impressão ou aquisição de

documentos fiscais e dé outras providências.

Determinamos a Consultoria desta Casa que realize estudo visando a

elaboracâo de projeto de lei que estabeleça novas alIquotas para Os impostos

incidentes sobre as operacaes comerciais corn pedras preciosas.

Finalmente, informamos aos Srs. Deputados que esta Comissão recebeu

correspondência do Sr. Geraldo Sete, Vereador a Câmara Municipal de Nova Era,

solicitando providências junto a COMIC, para esclarecer aspectos do contrato

estabelecido entre aquela Companhia e as cooperativas que atuam em Capoeirana.

Por se tratar de assunto de competéncia da Comissâo de Meio Ambiente e Recursos

Naturais, apresentaremos requerimento para realizacão de audiência püblica para

debater o tema.

Sala das Comissôes, 25 de junho de 1998.

Anivaldo Coelho, Presidente e relator - Wilson Pires - José Bonifácio -

Ambrôsio Pinto.
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6 - Anexos

6.1 - Relatôrios de visitas

6.1.1 - Relatôrio da visita ao Municiplo de Padre Paralso

No dia 19 de maio, foi realizada visita ao MunicIpio de Padre Paralso, na

região de garimpo de crisoberilo denorninada Faisca. Estiveram presentes Os

Deputados Anivaldo Coelho, Maria José Haueisen e Wilson Pires.

0 garimpo está situado a cerca de 30 km a leste da sede do Municipio de

Padre Paralso. Os direitos minerários da area onde se localizava 0 antigo garimpo

pertencem, atualmente, a Mineracâo FaIsca Ltda., corn sede em Teôfilo Otôni.

A extracão mineral é feita em diversas frentes de lavra. 0 método de extracão

apresenta poucas variacôes, em geral devidas ao porte do equipamento utilizado.

A jazida encontra-se em urn fundo de vale, em sedimentos aluvionares

(sequencia de camadas de argila corn matéria orgânica - camada mais superficial -

areias e cascalho). 0 crisoberilo localiza-se na camada mais profunda, de cascaiho.

Para alcanca-la, são removidas as camadas superficiais, escavadas manualrnente ou

corn auxilio de desmonte hidráulico e bombas de cascalho. As camadas mais

profundas, abaixo do nivel de água do lencol freático, são escorridas segundo o

método denominado chiqueiro pelos garimpeiros. 0 cascalho é removido

manualmente, peneirado e lavado, para a catacão dos cristais de crisoberilo.

Os garimpeiros que trabalham no local não possuem equipamentos de

segurança, tais como capacetes, luvas e botas de borracha. As condiçães são muito

insalubres, devido ao contato permanente corn a água. Cada frente de lavra tern urn

agente financiador, o titular do direito rninerário - Mineracão FaIsca -, o proprietário do
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solo e Os garimpeiros propriamente ditos. Estes ültimos recebem do agente

financiador a 'armazém", ou seja, a alimentação diana. Nesse sistema, denominado

meia-praca, cada urn dos atores tern direito a 25% do produto da lavra.

As medidas de controle e protecâo do meio ambiente adotadas pela

Mineracâo Faisca Ltda. se lirnitam ao replantlo de gramIneas nas areas já Iavradas. A

eficiència dessa medida e muito baixa; par si so, ela não assegura a recuperacäo do

local. Foram observados diversos focos erosivos, e as águas, a jusante do garimpo,

tinham alta turbidez.

ApOs a visita ao ganimpo, as Deputados se reuniram corn garimpeiros e

Iideranças locais na sala do antigo cinema de Padre Paralso. A essa reunião

estiverarn presentes cerca de 150 garimpeiros.

As principais reivindicacOes voltaram-se para a necessidade de se garantirem

locals de trabalho para as garimpeiros legitirnos, e nâo para uma ünica empresa.

Foi solicitada ainda a criacâo de mecanismos de incentivo e apoio técnico aos

garimpeiros da região, ja que o garimpo e urna das poucas atividades econômicas

viáveis naquela região, constantemente assolada por secas.

6.1.2 - Relatôrio da visita ao Municipio de Diamantina

A viagem a Diamantina teve por objetivos conhecer as operacoes de Iavra e

de recuperacao ambiental do leito e das margens do rio Jequitinhonha, realizadas

pela Mineracâo Rio Nova e verificar a situacão atual dos ganimpos e dos ganimpeiros

daquela região.

Houve a constatacão de que a lavra efetuada pela empresa de mineracâo

visitada caracteriza-se pela utilizacâo de urn método altarnente agressivo do ponto de

vista ambiental, mas que permite urn born aproveitamento econômico do jazimento de

diamante. A recuperacao do meio ambiente é realizada simultaneamente a lavra.

Entretanto, a grande destruicao das margens do rio, mesmo corn a aplicaçâo de boas

técnicas de recuperacao, faz corn que as terrenos levem tempo para atingir urn nivel

adequado de sustentabilidade. A Mineracão Rio Novo tern se empenhado no

desenvolvimento de urn modelo de recuperacão ambiental propnio para a região.
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A dragagem do leito do rio Jequitinhonha para a Iavra de diamante e ouro e

feita concornitantemente a recuperação ambiental das margens do rio. A empresa de

mineracão mantém, em sua estrutura organizacional, um setor especializado na

produção e no plantlo de espécies de plantas nativas, em atividades de

reflorestamento e na recomposicâo da paisagem.

Entretanto, é preocupante o fato de que as margens do rio, nào acessIveis a

dragagem, são objeto de contrato de cessão de direitos minerários entre a Mineração

Rio Novo e a Cooperativa de Garimpeiros, para futuras atividades garimpeiras.

Sem nenhuma assistência técnica, os garimpeiros de diamante atuam de

forma mais predatôria do que a Mineracâo Rio Novo, cujo aparato técnico-cientIfico é

infinitamente maior, em funcão do seu poder econômico.

Os garimpeiros, organizados em "cooperativa", sejam eles financiadores ou

trabaihadores do garimpo, exercem suas atividades sem o adequado conhecimento

geolôgico do depôsito e corn utilizacão de técnicas rudimentares.

0 aspecto dos trabaihadores garimpeiros é de penüria, e as atividades

extrativas minerais são exercidas sem observància das normas de segurança do

trabaiho e respeito a saüde humana, além de provocarem danos ambientais

facilmente evitáveis.

Ha, inegavelmente, uma disputa por terra, aqui entendida como jazida ou area

mineralizada, entre os prôprios garimpeiros ou entre eles e as empresas de

mineraçao. Os garimpeiros alegam que as grandes empresas explotaram o que havia

de meihor, restando a eles apenas as areas de acesso mais difIcil e de baixo teor de

mineralizacão.

6.1.3 - Relatôrio das visitas aos MunicIpios de Nova Era e Antonio Dias

A viagem a região de Nova Era possibilitou a ci avaliar o processo de

disputa entre garimpeiros e empresas de mineracão pela posse da Iavra de

alexandrita, uma das pedras preciosas mais raras do mundo.

A descoberta de areas corn minerais que podern ser garimpados ocorre, na

maloria das vezes, devido a curiosidade humana. Minerals de grande beleza atraem
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observadores ocasionais, que Os coletam para mostrar a amigos e parentes. Outras

vezes, areas mineralogicamente ricas atraem garimpeiros de outras paragens em

busca de novos eldorados. No caso da lavra de alexandrita, de Antonio Dias, um

desses dois processos, ou ambos, aconteceu. No entanto, a desorganizaçao dos

garimpeiros perrnitiu que pessoas mais informadas sobre a legislação mineral, ainda

que recorrendo a métodos antiéticos, apesar de juridicamente perfeitos, pudessem

assenhorear-se das areas e utilizar a prôpria lei para expulsar os garimpeiros. Assim,

a major jazida de alexandrita do Brasil, talvez a maior do mundo, foi parar nas mãos

de algumas poucas pessoas, em detrimento dos interesses de milhares de

garimpeiros que a descobriram.

Já no garimpo de Capoeirana, em Nova Era, onde existe esmeralda, esse

processo nâo se deu. Empresários garimpeiros organizaram-se em cooperativas -

COOGERANA e COOPENERA -, obtiveram os direitos minerários junto ao DNPM e

hoje regulam a concessâo das frentes de lavra, dentro da reserva garimpeira, para

seus associados. Mesmo assim, o "status" social dos associados as cooperativas

citadas choca-se frontalmente corn a definicao legal contida na legislação minerária.

Urna das poucas acôes do Governo Estadual no garimpo de Capoeirana é a

celebraçâo de urn convênio entre a cooperativa de garimpeiros e a Companhia

Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, que objetiva sanar problemas ambientais no

leito do côrrego que atravessa a area.

Em Capoeirana, existern aproximadamente 40 frentes de lavra subterrânea

em operacao. Em cada uma delas, pocos verticais que alcançam ate 200m de

profundidade são abertos para perrnitir o acesso as frentes. Esse tipo de construcão

exige grande aporte de capital na fase inicial dos trabaihos, configurando um

investirnento de alto risco, em face da inexistência de pesquisa geolOgica.

Na sua rnaioria, as frentes de Iavra não tern assistência de profissional

habilitado em trabalhos de extracão mineral subterrânea, o que constitui grave

irregularidade. As condicôes de saüde e segurança do trabalho na lavra subterrânea

são muito precárias, assim como é de penüria o ambiente em que vivem as famIlias

dos garimpeiros.

24



Evidencia-se aqui, também, no que se refere as condicôes mInirnas de infra-

estrutura, a omissâo dos poderes püblicos em todos Os nIveis e setores.

6.2 - SIntese dos depoimentos feitos em reuniôes da Cornissão

Alguns dos depoimentos coihidos pela Comissão foram sintetizados e

transcritos a seguir. Vale lembrar que a Assernbléia Legislativa possui a transcricâo

integral de todos os depoimentos, feita a partir das gravaçôes realizadas em fita de

video, durante as reuniôes.

6.2.1 - Afonso Paulino Araüjo

Ha urn ano eu tenho uma area de concessão de garimpo da cooperativa para

a exploracäo de esmeraldas. lniciei os trabalhos, e, all, rnuitas coisas nâo aconteciam

de acordo corn a lei, corn o IBAMA e corn o DNPM. Por solicitacäo desses Orgãos e

de outros companheiros, assurni a Presidência dessa cooperativa , ha

aproximadamente urn ano.

Quem conhece 0 problerna de esrneraldas sabe que a alIquota de exportacão

é 0. Se a aliquota é 0, quern vai fazer contrabando de pedras? 0 que se paga e o

ICMS, que é 1,76% sobre o valor da pedra.

Conforme Os técnicos - não sou técnico -, a esmeralda tern uma variacão de

100% a 500% do valor.

Nâo you negar, pelas inforrnaçôes que tenho, que, antes da regularizaçâo do

garirnpo, existiam problemas: jagunços, invasôes, etc. Mas o relatôrio da prôpria

Policia Militar, feito aproximadamente ha urn ano, mostrou que, em batidas feitas por

ela, encontraram dois ou trés canivetes. Jaguncos não existern. Policiais Militares, no

local, não existem.

Quero deixar bern claro que nunca fol rninha profissão oficial a de minerador

ou a de ganrnpeiro. Eu o faco porque gosto e tambérn corn o objetivo de lucro, rnas

honestamente.

0 Alfredão trabalhou cornigo, quando eu tinha o "Jornal de Minas". No periodo

em que fui Diretor da Diretoria de Esportes, no Governo do Dr. Israel Pinheiro, foram

construidos vários campos de futebol arnador corn vestiários. Nessa epoca,
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procuraram-nos para que déssemos trabaiho aos presos de born comportamento.

Felizmente, demos trabaiho a essas pessoas, e elas foram recuperadas.

Quando assumi o Jornal de Minas", em 1973, recebi a mesma solicitação.

Respondi que, no jornal, a mão-de-obra é especializada, mas uns quatro ou cinco

poderiam ser aproveitados. Foram mandados cinco, e entre esses estava o Alfredão.

Eles ficaram conosco durante algum tempo e, a medida que foram cumprindo

as penas, jam sendo liberados. Posteriormente, o Alfredão passou a trabaihar na

area de garimpo em Capoejrana, antes de o garirnpo ser legalizado. E por là ficou

muito tempo. A partir do momento em que ele curnpriu a pena, ou parte da pena, foi

cuidar da sua vida. Já nào trabalhou mais comigo.

6.2.2 - Sr. Antonio Celso Cipriani

Sou advogado, tenho 52 anos de jdade, sou casado e pai de dojs fjlhos.

Participo da Alexandrita - Mjneracao, Comércio e Exportacao Ltda., da qual sou sócio

mjnorjtárjo e Djretor.

A Alexandrita é uma empresa de mineracão em situacao regular, seja quanto

ao exercIcio das atividades de pesquisa e lavra de pedras preciosas e semipreciosas

exercidas em sItio distante de rios, bern assim quanto ao aspecto tributário. Essa

area de lavra Ihe foi concedida pelo Alvará n° 1.727, de 19/9/89, e pela Portaria MME

n° 332, de 22/10/93.

Para chegar a essa situacão de mjneradora, no local denominado Fazenda do

Gama, Djstrjtos de Hematjta e Itabira, neste Estado, a socjedade teve reconhecjdos

seus djrejtos, no curso de urn longo e exaustivo contencjoso, no mais alto nivel de

hierarquia e competência no campo jurIdico. De igual modo, o Judiciário, em primeira

e segunda instâncias, em nIvel federal ou estadual, tern reconhecjdo , em processos

contenciosos, Os direitos que Ihe assistem como empresa mineradora, em oposicâo a

entjdades de fachada, agora frequentadoras do noticiário, na esperanca de buscar

apolo, nessa respeitével Comissão, para pleitos que o direito nâo ampara.

Todos os esclarecimentos possIveis ja foram prestados, espontaneamente, a

Cornissâo Parlamentar de lnquérito crjada em 1995 pelo Senado Federal, destjnada,

consoante o Requerimento n° 185/95-SF, a "apurar denüncias veiculadas pela
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imprensa nacional sobre a atividade de mineracâo no Brasil". Digo espontaneamente,

porque antes e independentemente de qualquer convite ou convocacao, tao logo

surgiram na imprensa boatos que, a exemplo dos atuais, envolviam a Alexandrita e

seus sócios, a empresa entregou ao relator, Senador Romero Jucá, urn amplo

relatôrio - aqui anexado como Doc 3 - de suas atividades e das contendas judiciais

nas quais estava envolvida. Desse documento, faz parte o Anexo IV, apontando, nota

fiscal por nota fiscal, discriminadamente, a comercializacâo de alexandrita, no perlodo

de 24/7/90 a 5/12/95. Cabe esciarecer que, apesar Cu por causa desse relatório,

nenhum dos sOcios cu administradores da empresa foi convidado a comparecer ante

a aludida Comissão Parlamentar de lnquérito.

Entre as perguntas que me foram formuladas, o Presidente desta CPI indagou

como estamos apresentando uma receita de R$3.500.000,00 e de onde viria o lucro.

Eu, como empresario, quando convidado a participar dessa nova empresa, ha dez

anos, tambérn fui "picado" pela esperanca que tern todos os garimpeiros. Quando me

envolvi nessa atividade e vim a conhecer as situacôes de garimpo aqui, nâo queria

que a nossa Alexandrita fosse urn garimpo como a maioria que existe no Pals. Entâo,

resolvemos fazer dela, como V. Exa. já mencionou bern, uma empresa profissional,

uma empresa de mineracão.

Temos hoje 127 funcionários, conforme V. E*as. puderarn verificar. Nôs nos

preocupamos em preservar o meio ambiente e corn o piso salarial. Temos o piso

salarial mais alto da regiâo. 0 salário médio de nossa empresa, para 127

funcionários, está na ordem de R$428,00. Contribulmos mensalrnente para 0 INSS,

numa media de R$23.900,00, e, para o Fundo de Garantia, R$5.000,00. A nossa

folha de salários, sem os encargos, chega a R$54.000,00. Temos a Creche

Cordeirinho de Cristo, a qual procuramos ajudar, o Recanto Salvador Pires, a Escola

Germano Pedro de Souza e a Escola-Fazenda Cachoeira. Alérn de procurar fazer

uma exploracão, estamos vottados para o social. Procuramos preservar o ambiente e,

como já disse, temos procurado dar melhor condicâo de vida aos funcionários que

conosco trabalham, fomecendo alirnentacão, assistência médica, assistència

dentária, escola e transporte.

Quando Id chegamos, a area havia sido invadida. Fala-se em 5 mu, mas a

notIcia que tenho e de que eram 2 mil garimpeiros. Quando recebemos essa area da

Companhia Ferro Brasileiro, a sua posse já estava reintegrada a Companhia Ferro
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Brasileiro, que obteve, por iniciativa própria, mandato judicial e, consequenternente, a

evacuacao dos garimpeiros do local.

Quando comecamos, trabaihamos na area jã explorada pelos garimpeiros, a

qual chamamos de Damas. Dentro dessa area, onde trabalhamos praticamente ate

hoje, temos éssa receita que é apresentada. Minha participacâo na sociedade é

mantida, porque, no meu entendimento, pedra nâo sobe morro, e nós estamos

subindo o mono em direcâo a uma provável matriz, a urn provável veio que tenha

derramado aquelas pedras todas naquele vale que os senhores Deputados

conhecerarn.

A alexandrita, particularmente, e uma pedra muito cobicada e rnuito procurada

pelos asiáticos. Nós as exportamos. E pessoas que aqui cornprararn devem tè-las

exportado tarnbém, lapidadas ou brutas. 0 mercado principal é a Asia.

Fui convidado pelo sôcio Stravos. Como advogado, ele teve a oportunidade

de adquirir parte das cotas que o Chang tinha em urna empresa em Governador

Valadares. Ele comercializava pedras preciosas.

Nâo é do meu conhecimento que o Chang estivesse envolvido corn compra e

venda de dOlares. Ele tinha essa empresa que cornercializava pedras preciosas e

detinha Os direitos de urn alvará de pesquisa. Como advogado, fui convidado para

fazer parte dessa empresa, e minha atribuicâo seria cuidar da parte legal. Tivernos 11

acoes, entre discussão sobre limites de area e contestacâo - se ela estava ou não

correta -, como participaçâo da nossa sociedade. Nâo sou advogado do Chang, sou

sOda da empresa.

Atualmente a Alexandrita tern uma vigilância de segurança que foi formada

por urn amigo do Chang, o Coronel aposentado Joâo Natal. Essa vigilância está na

folha de pagamento da Alexandrita e é composta de oito a dez hornens.

Vim a conhecer o Coronet quando me foi apresentado pelo Chang.

Para obter a area onde está a mina, a Chang forrnou urna sociedade corn o

Joâo Bosco Pontes de Araüjo, que tinha a protocolo de requerimento do alvará de

pesquisa. Posteniorrnente, passaram a fazer parte da sociedade Antonio Celso

28



Cipriani, o Chang Ya Ching, o Roberto Goncalves Millah e o Stravos Panagiote.

Somos todos brasileiros.

Como já disse, toda a producão da Alexandrita é comercializada

preferencialmente para o exterior, especialmente para a Asia, mas uma parte ja foi

comercializada no Brasil, por via legal.

As pedras são encaminhadas a urn despachante aduaneiro especializado, e e

estipulado o valor do lote. Essas pedras são avaliadas pela Receita Federal e, depois

de aprovada a exportacão, são exportadas.

A respeito da questão referente ao Alfredão, declaro que o conheco de nome,

desde que cheguei a area do garimpo, em 1988.

Em 1986 e 1987 houve a tal invasão, e também em 1987 houve a acão

judicial, para a reintegração de posse a companhia Ferro Brasileiro.

Sou socio e Presidente em exerciclo da TRANSBRASIL, onde exerco a minha

principal atividade, tanto que dedico 95% do meu tempo a ela. Ao mesmo tempo, sou

socio da Alexandrita, da qual tenho uma participacão de 18,5%, enquanto o Chang

tern 29%.

Nossa empresa não detém outros direitos minerários, nem eu entraria em

outros.

A Alexandrita é uma empresa organizada. Nôs temos balancos. A nossa

empresa não e uma sociedade anônima, mas tenho o cuidado de t&-la auditada por

uma empresa externa de auditoria, a TERCO, de São Paulo.

Sobre o garimpo de Nova Era, eu o conheci ha sete anos. Nunca mais voltei

Ia.

Houve também urna denüncia de que a TRANSBRASIL e as grandes

empresas que realizam voos internacionais são urn canal de escoarnento de nossas

pedras, por meio de contrabando. Não p0550 dizer que exista uma facilidade muito

grande para isso. Mas não se deve matar e nem se deve roubar. No entanto, mata-se

e rouba-se.
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6.2.3 - Sr. Geraldo Antonio da Cunha

Tenho 38 anos e resido em Diamantina. Sou filho e neto de garimpeiro, sendo

também garimpeiro e cornerciante. Sou comerciante no ramo de pecas usadas e

gêneros alimenticios. Hoje, tenho uma microempresa de compra e venda de

diamantes.

Não sei nada a respeito de contrabando. Desconheco a fato. Compro dos

garimpeiros e vendo para quem compra. Jã vendi para a CINDAM e para a Viviane.

Compro de garimpeiros, com notas tambérn.

Conheco a Tibães, de Diarnantina. Ouvi dizer que ele tinha uma lapidadora au.

A respeito dos contrabandos, eu nâo sei. Agora, o assunto prejudicou

Diamantina, pois a cidade está lutando para ser considerada patnmônio da

humanidade, e isso, de urna forma ou de outra, atrapalha, urna vez que a cidade e

citada corno se Ia houvesse urn bando de contrabandistas.

Vendo para a CINDAM, que era representada pelo Marcos Hartmanm, e para

a Viviane. 0 Marcos Hartrnanm goza de urn born conceito na sociedade

diamantinense e no meio dos garirnpeiros. E uma excelente pessoa, uma pessoa

idônea, e nao tenho conhecirnento de nada que desabone a sua conduta. Esse

conceito não e a mesmo em relacão ao Paulo Tibâes.

6.2.4 - Sr. macjo Gabriel Prata Neto

Sou Delegado-Geral de Policia, do Quadro Suplementar da Secretaria da

Segurança Püblica.

Primeiramente, quero pedir vénia a Comissâo para esclarecer uma noticia que

saiu no "Estado de Minas", de que eu estava afrontando a Comissâo. Para quem me

conhece, tenho 40 anos de servico püblico, 37 como Delegado e 3 como Promotor de

Justiça, jamais fui acusado de qualquer ato que desabonasse a minha conduta ou

maculasse a minha folha funcional. Primeiro, não desrespeitei a Comissão, porque

não recebi nenhuma convocacâo; segundo, porque me fizeram a convocacao, mas

mandaram-me urn envelope corn o meu nome no subscrito e, no lado de dentro, uma
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convocacão para o Cel. Natal, da PolIcia Militar. Não me chamo Cel. Natal, não sou

da PolIcia Militar, logo, nâo poderia comparecer.

Em 1987, ha 11 anos eu era Secretário Adjunto da Segurança Püblica e fui

procurado por uma comissâo de proprietários da Iavra do garimpo de Capoeirana,

capitaneada pelo Sr. Custôdio Martins Guerra, que é o dono da empresa de coletivos

Cisne, de Itabira. Ele me procurou na Secretaria, pedindo um policiamento para a

area, porque, segundo ele, havia uma ameaca de invasão de centenas de

garimpeiros. Expliquei-lhe que a funcâo constitucional básica da Poilcia Militar e da

Poilcia Civil era tornar conta da segurança püblica, e nào vigiar a atividade particular.

Assim, não poderia mandar ninguém para Ia. Não havia invasâo consumada; se

houvesse, o problema seria da justica, não da polIcia. Disse que eles teriam de

procurar uma firma particular para tomar conta do garimpo. E me pediram uma

sugestâo. Disse que conhecia a firma VIP - Vigilância Industrial e Particular. Por que

eu indiquei a VIP? Porque o dono da VIP, Francisco Teixeira, é meu amigo? Nâo. Por

que a VIP era a melhor? Não. Porque a VIP já trabalhava com segurança pessoal na

Vale do Rio Doce, a 30km da Iavra. Entâo, era mais fácil deslocar Os homens para Ia.

E eles concordaram plenamente corn isso. Foram embora e contrataram a VIP.

Posteriormente, eles me procuraram novamente, dizendo que a VIP era fardada, que

era difIcil vigiar os garimpeiros e saber se havia tráfico de drogas e outras coisas, e

se eu nâo podia indicar alguém para comandar uma polIcia particular Ia. Falei que al

era diferente e que poderia sugerir nomes, mas indicar não poderia. Foi al que

indiquei duas pessoas: o Sargento Adâo José Machado, o famoso Machadinho, um

dos maiores Sargentos que ja passaram pela Policia Militar, homem sagaz,

inteligente, intimorato, corajoso, e indiquei também o Dr. Gilson Marques Azevedo,

que é urn brilhante advogado e que era Inspetor de Poilcia e que queria mexer com

Iavra. E ele também era urn homem corajoso, inteligente e capaz.

Nunca houve uma ocorréncia policial na lavra naquela época. Nâo houve urn

crime, nem nada. Depois que eu sal, a coisa degringolou.

Depois que essa equipe que eu indiquei para fazer a segurança particular se

afastou foi que o Afonso Paulino tomou conta.

Nunca estive envolvido corn garimpo. Agora, tinha indicado esses homens

para trabaihar em urn servico particular Ia, e, em muitas vezes, eles falavam, para
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mostrar que a segurança era importante, o seguinte: 'Esse al é do Prata Neto". Do

Prata Neto nada, pois nunca fui Ia. Fui Ia umas duas ou trés vezes, pois tinha

interesse em conhecer aquilo Ia.

Na epoca em que esse pessoal que eu indiquei trabalhou Ia, nâo havia

ninguem armado. Eles montararn urna portaria e estabeleceram que, para entrar no

garimpo, a pessoa tinha que ser identificada.

0 Sargento Adão José Machado foi indicado por mim para compor essa

segurança. Ele passou a trabaihar para o garimpo, para os proprietários da fazenda,

o Sr. Juarez Guerra e o Sr. CustOdio Guerra.

Deputado Raul Lima Neto - Vou formular uma pergunta. 0 Afonso Paulino

teria recebido uma carteirinha do DOl-CODI corn autorizacäo para fiscalizar e, corn

essa carteira, ele conseguia intimidar e ate confiscar garimpos. 0 senhor tern algurn

conhecimento disso?

Sr. macjo Gabriel Prata Neto - Nâo sei. Nern sei se ele tern esse docurnento.

Deputado Raul Lima Neto - Ele tern. Teria tido, nâo é?

Sr. macjo Gabriel Prata Neto - E, ele teria tido na época da ditadura. Mas eu

não sei.

Mas voltando ao Sargento Machado, ele não precisava andar armado, não.

Foi companheiro do Cel. Pedro, em Valadares, e e muito respeitado. Bastava ele

falar, e todo mundo obedecia.

Entretanto, nunca ouvi falar em "ninja". Faz 11 anos que eu fui Ia, nâo é?

Depois de 11 anos, a gente nâo se lembra mais.

Deputado Raul Lima Neto - Então, o senhor não teve nenhum envolvirnento

corn o garimpo?

Sr. Inácio Gabriel Prata Neto - Nâo, apenas sugeri o nome da firma e dos dois

policiais reformados e aposentados.

Deputado Raul Lima Neto - 0 sistema de Capoeirana, na época de sua

instalacao, era urn sistema de cooperativa como existe hoje?
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Sr. macjo Gabriel Prata Neto - No princIpio, nao era, nao. Mas depois

estabelecerarn a cooperativa Ia.

Hoje, em matéria de cooperativa, está tudo organizado. Mas, no meu tempo,

quando mandei esse pessoal para Ia, não existia cooperativa.

6.2.5 - Cel. João Natal Filho

Meu nome e Joâo Natal Filho, resido na cidade de Coritagem, sou Coronel da

Policia Militar e estou na reserva desde agosto de 1988. Vou completar, agora, dez

anos de aposentadoria.

Sou funcionário da Alexandrita Mineracão Comércio e Exportacão Ltda.,

talvez o mais antigo deles. A empresa tern quatro sOcios, brasileiros, empresários que

tern outros ramos de atividade.

A minha colaboracão iniciou-se corn urn convite feito por urn dos sôcios, dos

quais depois me tornei amigo. Mais tarde, passei a exercer efetivamente uma

atividade como funcionário, e estou nessa situacão ate hoje. Não sou responsável

exclusivamente pela segurança. Naturalmente, dei minha contribuicâo também nessa

area. A experiência que tenho como policial me credenciou a colaborar na elaboracâo

do esquerna de seguranca da Alexandrita. Trabatho tambérn nos setores de logIstica,

de organização do pessoal e mesmo na parte operacional, embora nâo saiba como

funciona o garimpo.

Antes do inIcio da Alexandrita Mineracâo, pelos jornais, tive informacôes de

invasães de garimpeiros, que haviam ocorrido nas imediacoes de Hematita, onde fica

a Alexandrita, e da existência da Iavra de Capoeirana. Sei que existe urn garimpo de

esmeraldas, mas nâo tenho conhecimento da area. Sei que Ia havia aventureiros e

garimpeiros. Meu conhecirnento sobre os acontecimentos naquele local foi a partir da

minha contratacâo como funcionário da Alexandrita.

Exerci, praticamente, quase todas as funcaes na Poilcia Militar. Na época da

acâo policial em Antonio Dias, que redundou na expulsão daqueles garimpeiros,

estava trabalhando no Palácio. Tomei conhecimento pelos jornais que havia

invasOes, como urn noticiário normal, de rotina.
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Sel também como é uma area de Iitigio. A Policia Militar, braco forte da lei,

numa região sub judice", foi acionada pela justica para garantir que ninguérn

invadisse o local, ate que houvesse uma decisâo judicial que permitisse devolv&-lo ao

legItimo dono. A PM exerceu urn papel legal.

0 comandante da Poilcia Militar na epoca da invasão, parece-me, era o

Coronel José Braga Junior.

Meu relacionamento corn o Chang tern a mesma medida do relacionarnento

corn o Dr. Celso, o Roberto Millah e a Stravos, que tern urn nome grego, mas é

brasileiro, creio que naturalizado. Nós o tratamos por Steve. Ele vem sempre ao

Brasil.

Como Coronel da Policia Militar, jamais aceitaria que fosse formada uma

milicia especial, formada por ex-militares e ate por militares da Policia Militar e, entre

eles, presidiários. Sei que temos pessoal da reserva que trabalha Ia. Da ativa é

impossIvel, porque pelo regulamento da PM é ilegal. Ha pessoal da reserva que

passou par uma reciclagem em segurança, para atender especificamente as normas

gerais de acao na mineracão.

Estou nessa região esse tempo todo e nunca vi o Alfredão Ia. Pela sua fama,

ele não é pessoa grata na cidade.

Não ouvi falar em "ninja". La, o que temos é segurança. Essa segurança tern

urn trabaiho especifico e urn treinamento adequado. São contratados par urna firma

de segurança, e ha tambérn urn pessoal aproveitado. De tempos em tempos, eles

fazem urna reciclagem na segurança, assim como a Policia Militar tarnbérn faz esse

"feed back".

Já houve uma situacão de conflito na area da Alexandrita, mas ha muito

tempo que nao se houve falar nesse tipo de ocorrência.

0 Chang tern residência em Governador Valadares. Ele é urn comerciante,

detém Arias atividades, assim corno o Celso Cipriani, Presidente da TRANSBRASIL,

que tern residência aqui e em Miami.
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6.2.6 - Cel. José Eustáquio Natal

Sou Coronel na reserva da PolIcia Militar desde 1993. Os dois ültimos cargos

que exerci foram os de Chefe do Estado-Maior da PolIcia Militar e o de Cornandante-

Geral da PolIcia Militar.

Mais recentemente, no ano passado, fui convidado pelo Governador Eduardo

Azeredo para ser o Coordenador-Geral da Administracâo Regional do Vale do Rio

Doce, cargo que estou exercendo ate o presente momento.

A respeito desse assunto, as informacôes que tenho nâo são muito recentes,

porquanto me afastei da PolIcia Militar ha mais tempo.

Quando no comando da Poilcia Militar, recebemos denüncias de possIvel

envolvimento de policiais militares no garimpo de Capoeirana. Fizemos operacôes

conjuntas - Policia Militar, PolIcia Civil e Poilcia Federal -, naquela regiäo, para

desarmar pessoas que ali estavam fortemente armadas, e realmente isso aconteceu.

Para nos, fol lamentável a morte do Cel. Pimenta, que tinha recentemente se

transferido para a reserva e estava trabalhando ali - urn trabalho que eu acredito

digno, como qualquer outro trabalho. 0 policial militar, o policial civil, quando se

transfere para a inatividade - e o nome que damos -, eu mesmo fui transferido para a

reserva, absurdamente, corn 47 anos de idade, não significa que esteja aposentado e

parado. Quando o policial militar ou civil presta urn serviço desse, está prestando urn

servico digno corno qualquer outro, desde que não se envolva em irregularidades. A

morte do Gel. Pimenta, que estava trabalhando em Capoeirana, apôs ser transferido

para a reserva, segundo informacães que tenho, ocorreu por ele não saber muito

bern quem eram as pessoas que o cercavam. E possivel que sua rnorte já tenha sido

apurada. Não tenho conhecimento do resultado disso. Como disse, já estou afastado

da PolIcia Militar ha mais de cinco anos.

Alguns rnembros da imprensa me perguntaram se eu tinha conhecimento de

policiais civis e militares, na area do garimpo. Disse que existiam, sim. E é possivel

que ainda existam. Da ativa, não creio, pois a PolIcia Militar e a PolIcia Civil não

admitem que seus policiais exercam uma atividade dessa natureza. 0 fácil acesso as

arrnas não estaria possibilitando a atuacão deles irregularmente. Nunca tive garimpo.

Mas tenho urn irmão, cujo nome de guerra também e Gel. Natal, que trabalha ha mais
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de dez anos como Diretor de Relacaes Püblicas da Segurança de uma empresa que

tern garimpo na area de Antonio Dias. Na ültima vez que conversamos, ele me disse

que as coisas Ia são totalmente normais. Acredito que, se houvesse alguma

irregularidade na empresa, ete não estaria trabalhando Id ou tomaria alguma medida

a esse respeito.

Na primeira vez que estive na tavra de Capoeirana, achei o ambiente terrIvel.

Havia uma mistura de pessoas de bern corn bandidos. Não sel como aquilo se dava.

Foi a partir dal que comecamos a fazer aquelas operacôes. Estive Id urna vez para

ver o Gilberto Cabelo Seco, famoso bandido em Minas Gerais, que teria participado

daquela chacina de Malacacheta. Suspeitava-se que urn soldado reformado da

Poilcia Militar também tivesse participado daquele crime. Eu era Cornandante

Regional em Governador Valadares e fui encarregado, por uma portaria baixada pelo

Comando-Geral, de apurar se havia alguém da Policia Militar envolvido naquele

delito. Esse Gilberto já estava preso. Eu o vi, na rninha sindicância, Id no

Departamento de Investigaçôes. Ele prôprio inocentou o soldado suspeito de ter

participado no episOdio. Ele me disse quern participou, mas inocentou o soldado. Fol

a prirneira vez que fui a Capoeirana. Nessa época, nada era organizado.

Conheci o Chang porque ele era urn empresário muito ativo em Governador

Valadares. A inforrnacão que tivemos é que, logo que houve esse conflito em AntOnio

Dias, ele e urn grupo teriam comprado essa Iavra de Alexandrita. Chang e mais urn

sôcio teriam convidado o rneu irmão para trabathar. Procuravam urn Coronel da

reserva em Governador Valadares que pudesse trabathar para eles. Chegararn ate

rneu irmão, que nem morava em Governador Valadares, morava em Belo Horizonte.

Muitas empresas procuram Coronéis da reserva da Pollcia Militar ou do

Exército, pois eles tern muita experiência nessa area de segurança. 0 caminho

natural seria este: procurar uma pessoa que já tivesse experiencia na area para

rnontar urn sistema de segurança.

Nesse perlodo em que rneu irmão estã trabaihando Ia, nunca ouvi falar de

nenhum conflito do pessoal que ele organizou corn outras pessoas.
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6.2.7 - Sr. Kalil Kassirn Ellawar

Cheguei ao Brasil e a Teôfilo Otôni em 1959. Cornecei a atuar no setor de

gemas em 1961, com uma firma individual, oficializada em 1968.

Em Teôfilo Otôni, hoje, está o major centro de processamento e

cornercializacão de gemas do Brasil. Recebemos o produto desde o Rio Grande do

Sul ate a Rio Grande do Norte. Em Teôfilo Otôni ele é processado e lapidado.

A ZPE de Teôfilo Otôni é uma luta, uma dificuldade. A instalação da ZPE de

TeOfilo Otôni comecou em 1988. A idéla era justamente legalizar e oficializar a setor

de gemas brasileiras. Somos Os maiores produtores, mas, no fundo, ninguém tern

dados oficiais e nümeros exatos para dizer o que produzirnos e o que vendemos. A

ZPE veio justamente para isso. Hoje ela estã na fase final de implantacão de sua

infra-estrutura, e esperamos que ate setembro, no maxima ate outubro, possarnos

instalar as primeiras três au quatro empresas.

Hoje, TeOfilo Otôni tern 15 mil pessoas, entre garirnpeiros e intermediários,

que charnamos de pequenos comerciantes de pedras. Essas pessoas nunca

reclamaram de chuvas, secas ou queimadas e nunca tiveram apoio do Estado ou da

Federacão. Quando comecou a ser criado o setor de mineracão, na verdade erarn,

na maloria, fugitivos da lei que iarn para o garimpo levando a mulher e filhos. Criavam

galinha, porco e trabalhavarn nessa area. Em Teôfilo Otôni, hoje, temos mais ou

menos 150 empresas de lapidaçâo, das quais 39 são legalizadas, oficializadas e

exportadoras. Isso não quer dizer que as outras não exportam. Elas exportarn, mas

não oficializarn. Temos dezenas de japoneses, alemães, franceses e arnericanos

cornprando pedras na praça de Teófilo Otôni. 0 que fazer? Deixar de vender? Não e

por al.

As ernpresas oficializarn suas exportaçães, mas o pessoal da praca, não.

Quanto ao fiscal, não e necessário que ele seja urn conhecedor de gemas. A

nossa empresa colocou a disposicão do Estado vários cursos para fiscais, desde a

lapidação, para eles terern uma nocão do que seja urna gema. Mas o fiscal näo

precisa ser urn grande conhecedor de gemas. -le não tern que dar preco, quem dá a

preco é a mercado. 0 preco quern faz e o mercado, não é o fiscal.
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As empresas desse setor são as mais fiscalizadas do Estado. Recebemos

fiscais sempre. Quando se trata de gemas que faiscam, brilham, ha urn atrativo. As

pessoas tendem a colocar muito valor em cima.

Gostaria de falar urn pouco do setor de gemas. Nele, temos o garimpeiro, o

intermediário, aquele que vai ao garimpo ou vive no garimpo e, se sabe de alguma

producão, comunica a existência a uma empresa, ou a leva para alguma empresa, ou

compra urna parcela pequena e a vende na praca. Temos o lapidário e o joalheiro.

Vários segmentos compãem o setor.

Quando se trata de gemas, também ternos várias qualidades. Temos a gema

mais fina. As gernas de valor mais alto não são para o joalheiro. São para o

investidor, o colecionador, não são para jóias. E difIcil alguém colocar em urn anel

uma gema de US$100.000,00 ou US$200.000,00 e sair para uma noitada.

A maioria das gemas usadas em joalherias e de pequeno ou médio valor e

dentro de urn corte de padronizaçao. Existem, ainda, as em estado bruto. 0 que

devernos combater é a salda desse nosso produto em estado bruto.

Na lavra de alexandrita de Antonio Dias, a primeira producão foi acima de

US$100.000.000,00. As ültimas não acompanhei. Hoje, não temos US$1 .000.000,00

em alexandrita no Pals. Tudo foi desviado, está estocado ou entesourado.

Poderia falar dos mercados. Os principais mercados são o americano, o

japonés e o europeu. 0 mercado asiático iniciou de forma muito forte, mas,

infelizmente, nesses ültimos seis meses houve uma mudanca devido ao problema

asiático.

Na India, visitei uma ZPE onde uma so empresa tinha 700 lapidários. Outra,

ao lado, tinha 200 funcionários. Então, o setor e muito importante para Os indianos.

Eles querem conservar a matéria-prima dentro do pals. Urn comprador indiano que

vem aqui tern urn financiamento de dois a seis anos ate processar o produto e

colocá-lo no mercado. E preciso criar condicaes similares no Brasil.
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6.2.8 - Marcos Borguetti Hartmann

Eu sou geôlogo, natural de Carazinho, RS, e trabaiho em Diamantina ha 15

anos. Atuo na região como comprador de diamantes para a CIN DAM - Comercial e

Exportadora, empresa brasileira, de capital 100% nacional. Possuo duas empresas:

uma de telefonia celular e a outra de material de construção, em especial, granitos,

mãrmores e outras rochas ornarnentais industriais.

A compra e venda de diamantes segue urn padrão internacional, corn

métodos de avaliacão e preços muito difundidos entre Os próprios garimpeiros, que

conhecern o produto e sabem de seu valor.

Travamos intensa luta pelo estabelecirnento de alIquotas de impostos reais e

compatIveis corn o mercado internacional, fator suficiente para inibir o contrabando.

Assim, a partir de 1991, quando o CONFAZ permitiu a redução de alIquotas, o ICMS

sobre a comercializacão de diamantes em Minas Gerais caiu de 12% para 1,49%.

Posteriormente, a Lei Kandir reduziu mais ainda esse valor, baixando-o para 1%.

A CINDAM exportou, entre 1993 e 1997, US$47.000.000,00 em diamantes.

Essas exportacaes se processam pela aduana do Rio de Janeiro, cidade-sede da

CINDAM. As avaliacaes dos lotes de pedras são feitas por técnico especializado da

Receita Federal.

Para que essas exportacôes possam beneficiar Minas Gerais mais ainda, é

preciso apoiar a Associacão dos Joalheiros de Minas Gerais - AJOMIG -, na luta pela

criacao da bolsa de exportacão de diarnantes no Estado. Ate hoje, as autoridádes

mineiras não se aperceberam dessa necessidade.

Creio que o cooperativismo sadio é a melhor saida para os garimpeiros de

Minas Gerais.

6.2.9 - Sr. Paulo Henrique Tibães

Venho aqui para falar de uma classe que está na ilegalidade, não tern como

contribuir para o INSS, e seus elementos não podem se aposentar como garimpeiros.

Eles não existem. São considerados clandestinos, invasores, degradadores
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ambientais e poluidores. Estou vendo que apresentam o garimpeiro de uma maneira,

enquanto a exigência da lei é outra.

Em relacão ao cornércio de diamantes, sei que a Receita Federal não fiscaliza

a mercadoria, nern tern pessoal técnico para avaliá-la. 0 diamante é usado para a

lavagern de dinheiro. Sou da região de Diamantina. Entendo do ramo de diamantes.

Não entendo de pedras coradas. Vou falar sirnplesmente sobre a area garimpeira que

envolve Os diamantes. Primeiramente, o valor da pedra corada, em relacão ao

diamante, e irrisôrio. Compram-se 50kg de pedras por R$10,00 ou R$20,00,

enquanto urn diamante de 3 quilates pode valer ate US$6.000,00. Por al, pode-se ver

a dimensão da diferença.

Vou cornecar a falar primeiro sobre o esquema de contrabando. São pessoas

que vém de Nova lorque, como o Sr. Basal, que já foi denunciado a Policia Federal e

ja pagou multa de US$26.000,00. Ele ja foi flagrado corn contrabando, mas continua

entrando no Pals e levando as pedras. 0 Jacob vem de Israel. Circula em Diamantina

como qualquer garimpeiro. Ele compra diamantes, que são contrabandeados.

Finalmente, existem outros grandes compradores internos, que possuem testas-de-

ferro em Diamantina para adquirirem diamantes. Os diarnantes desses grandes

compradores autônomos ou corn empresas registradas são utilizados para a lavagem

de dinheiro. Cito a D. Euzita, de Mato Grosso, que, por meio de seu filho, está

infiltrada na compra de diamantes em Diamantina.

As lapidaçôes no Pals acabaram desde que autorizaram a exportacão do

diamante bruto, cobrando-se 1% de tributo. 0 que sobra para o municiplo? Nada. 0

valor é irrisório.

Passarn pela Receita Federal, como eles mesmos declararam, US$10.000,00

em diamantes. Na alfãndega dos EUA, os diamantes vão ser realmente legalizados

e, depois, serão vendidos por US$1.000.000,00. 0 que vai ser 1% sobre

US$10.000,00? Nada. As pedras saem por meio da exportacão e vão ser

industrializadas em Israel, em Nova lorque, em Hong Kong, etc. 0 que Diamantina

perde? La não existem mais lapidários. Os diamantes saem e não são beneficiados

ali. Então, não gerarn emprego.



Se you legalizar uma empresa de lapidacão, ela será considerada corno

indüstria. Acontece que não tenho a origem do diamante, porque o garimpeiro não

pode me dar nota. Como, então, you me legalizar? Primeiro vem o ICMS, que antes

era de 18% e agora caiu para 12%. Vou ter de pagar a IPI, já que estou numa

atividade industrial. Assim, na legalidade, you gerar 33% de impostos como lapidário.

Além disso, terei outros custos, como mao-de-obra, ou seja, terei urn custo de 50%

para produzir a brilhante. Como you competir corn pessoas que levam as gemas

pagando 1%? Então, nao tenho como me legalizar.

Os garimpeiros são cidadãos, trabalhadores honestos, não são invasores nem

degradadores do meio ambiente. 0 método que usam é manual e tao arcaico que a

serviço que fazem em urn ano é feito em uma hora pelas grandes mineradoras. Estas

causam destruicão. Urn garimpeiro, trabalhando manualmente, pouca degradação vai

provocar.

Os compradores que estão na cidade - testas-de-ferro ou autônomos - nao

declaram o dinheiro que tern. Trabalham corn US$100.000,00, US$500.000,00 ou

US$1.000.000,00 para comprar os diamantes, que produzem urn grande giro do

capital. Para Os senhores terern uma idéia, na conta do comprador entram, todo dia,

US$100.000,00. No final do mês, serão US$3.000.000,00. Fazendo circular

US$100.000,00, as vezes o comprador ganha 10%, ou seja, US$10.000,00. Se ele

pagar a imposto sobre US$3.000.000,00, a coisa não será viável, e al ele fica na

ilegalidade. 0 garimpeiro, que não tern informação, vai vender para aquele que está

na ilegalidade e não vai reivindicar nada, porque não tern como dar urn docurnento

relativo a venda. E o municIpio nada pode fazer. Se as gemas fossem

comercializadas là, haveria participacão do rnunicipio. 0 acordo do garimpo é urn

acordo verbal entre a garimpeiro e o dono da terra. Então o garimpeiro chega Id,

pega urna bornba e faz urna cata. Se ele tirar 50 quilates de diamantes, que valem

US$5.000,00, vai pagar 5% para o dono da terra. Eles vão là no cornprador, tudo ali é

legal, o garimpeiro vende, e a dono da terra retira as 5% dele, honestamente. Se

houvesse uma lei que distribuisse isso rnelhor, a dono da terra ficaria corn 2% e a

Prefeitura corn 2%. Se eu lapidar urn brilhante e vendê-lo para a Manoel Bernardes,

terei urn custo de mais de 30%, rnas, se eu exportar esse mesmo brilhante para Nova

lorque, pagarei 1%. E a mercado interno? Como e que se trabaiha no mercado

interno? Israel, que não produz nada, irnporta diamantes de Angola, da Austria, da
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Russia, do Brasil, da Venezuela, etc. Israel exportou, em 1992, US$1 .600.000.000,00

para os Estados Unidos em brilhantes; US$647.000.000,00 para Hong Kong;

US$533.000.000,00 para o Japão; US$427.000.000,00 para a Bélgica. Quer dizer,

são diamantes que saem do Brasil, levados hoje por intermédio do Jacob.

Os diamantes são tirados em Diamantina, não são beneficiados aqui.

Diamantina comercializa urna media de US$10.000.000,00 por mês em diamantes.

Se 20% dessas pedras fossem beneficiados no Pals, em Diamantina, Franca ou

PetrOpolis, onde sempre houve lapidacaes, haveria movimento para o municipio. Se

eu estivesse na legalidade, teria como chegar ao Manoel Bernardes e efetuar a

venda de pedras para ele, para o Paulo Bernardes, o Mundinho e varios outros al.

Esse comércio fica todo na ilegalidade por causa da inviabilidade econômica.

Os comerciantes estão Ia, e para a Receita Federal é muito fácil fiscalizar,

porque todas as pessoas que têm escritôrio Ia tern registrada uma firma de compra e

venda de diamantes, vánas de capital de R$3.000,00. As notas de compra e venda

de diamantes que circulam Ia são feitas de um escritôrio para o outro. Se eles

quiserem verificar, vão ver que circulam nas empresas pessoas que têm potencial de

US$500.000,00 e estão corn empresas de capital de US$3.000,00 a US$5.000,00.

Por outro lado, quando eu precisei de uma nota de US$10.000,00 para fazer uma

exportacão que o meu cliente queria, nao pude, pois não havia um comerciante que

pudesse dar essa nota.

Vou falar sobre o DNPM. Acontecem coisas interessantes nesse órgão. 0

Delegado Derorna, por exemplo, que faleceu ha pouco tempo, é homem que tern

vários decretos no DNPM. Ele e adivinho? Ele consegue saber pnmeiro toda area

que vai entrar em disponibilidade. Isso al é a prova de que ha fraude, corrupcao e

venda de informaçaes no orgao. Então, e mais uma dificuldade para o garimpeiro.

Outra dificuldade é o que se exige: fazer levantamento topográfico da area,

fazer requerimento ao DNPM. 0 custo e alto. Para fazer o levantamento da area, o

garimpeiro vai gastar de US$10.000,00 a US$30.000,00. Depois, ainda vêrn os

órgãos ambientais - COPAM e FEAM -, aquela burocracia toda, e ele vai gastar mais

de US$50.000,00. Quando chega no local, o dono da terra dá uma carta. Ele gasta

US$5.000,00 para dar a carta e tira quatro diamantes, o que Ihe causará prejuizo.

Então, investir na legalização da area é inviável para o garimpeiro. Teria de ser criada
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uma lei que simplificasse isso, como ocorre em Diamantina, que é exclusivamente

garimpeira. Teria de ser como no caso da criacão do ôrgão ambiental CODEMA.

Teriam que ser cnadas circunstâncias para o municIpio e o dono da terra

arrecadarern. Quando fossem esgotadas todas as reservas, a atividade garimpeira

iria acabar e a degradação ambiental seria pequena.

Tenho documentos, por exemplo, que provam fraudes em processos junto ao

DNPM. São vários processos, e uma questão que comecou em 1953. Eu não tinha

nem nascido, foi corn o rneu pai. Eu não tenho interesse prôprio em resolver a

questão, estou aqui para mostrar a dimensão da fraude, o favorecimento a grandes

grupos, como a Mineracão Rio Novo, que é do Grupo Andrade Gutierrez. Quanto a

essa fraude, está tudo aqui, eu tenho como passar a Comissão todos Os tópicos, mas

não you debater essa situacão, porque são mais de 2 mil páginas de processo.

Em relacao ao DNPM, tenho como provar documentalmente as fraudes. São

processos que sumirarn là dentro. La no arquivo ha mil processos e so aquele pegou

fogo. A delegacia e aqui, e ele pegou fogo là no Rio de Janeiro. A prôpria Dra.

Efigênia, do setorjurIdico do DNPM, autorizou e comecou a restauracão do processo.

Comeca urn processo administrativo, mas ele some no DNPM. Quando se iniciou a

restauracão, a pessoa interessada no processo é a mesma que forneceu Os

documentos para retirà-lo. Onde estão os Orgãos? Onde tern urn arquivo desses

outros processos? Esses são fatos que estou comentando e tenho como prová-los.

Em relacao aos órgãos ambientais, tenho aqui fotos, pois acho que esse é urn

dos grandes problemas hoje da nossa região. 0 garimpeiro, hoje, està pagando o

pato pela degradacão ambiental. Vocès podem ir na Rio Novo. A Andrade Gutierrez

está là a todo o vapor. Tenho fotos de como ela efetua a exploracao e, de como é

feita a recomposicão da area e os relatórios que são aprovados pela FEAM e pelo

COPAM. Quando Os fiscais vão para là, avisam que estão indo. Então, as festas para

os chefes do meio ambiente são regadas a churrasco e uisque. Na area garimpeira,

voces podem convocar o Presidente da cooperativa e ver a perseguição do pessoal

do COPAM e da FEAM - contra os garimpeiros. Tern urn garimpo là, por exemplo, que

tern de cinco a seis garimpeiros. Se o garimpeiro corta urna árvore, vão na Policia

Florestal, em Diarnantina, e ele é preso - é uma confusão por causa de uma árvore. E

eu comprovo aqui, corn fotos, que a Andrade Gutierrez devasta, faz terraplanagem

na beira do rio, desmata tanto que dà para montar uma carvoeira, e nada disso é

43



levado em consideracão. Os dejetos que são jogados no rio estão aqui nas fotos. A

areia que ela draga na frente é jogada atrás. Depois chega a primeira enchente e

leva tudo. Ela tenta pôr o rio no curso original, a ecologia dela é areia. Poucos dias

depois vem a chuva e carrega aquela areia toda. Agora, quem paga o pato é a

garimpeiro, que é multado.

Deputado José Militão - Hoje, lemos no jornal "Estado de Minas" que o senhor

afirmou ter participado de urn contrabando de pedras para Nova lorque, escondidas

na sola do sapato, no valor de US$150.000,00.

Sr. Paulo Henrique Tibães - Nâo é Nova lorque, eu estive em Seul. Essa foi

mercadoria minha mesmo. Eu nao participei. Essa era a Unica maneira de eu ir.

Deputado José Militão - Mas o senhor contrabandeou?

Sr. Paulo Henrique Tibães - Fiz isso sim, para provar coma e fácil

contrabandear pedras.

Deputado José Militão - Mas a senhor sabe da gravidade da declaracao?

Sr. Paulo Henrique Tibães - Estou ciente, mas estou ciente, também, do que

cometi.

Deputado José Militão - 0 senhor contrabandeou pedra lapidada ou pedra

bruta?

Sr. Paulo Henrique Tibães - Pedra lapidada.

Deputado José Militão - Se não se paga nada para exportar pedra lapidada,

par que o senhor a contrabandeou?

Sr. Paulo Henrique Tibães - Ela paga, sim.

Deputado José Militão - Não se paga nada para exportá-la.

Sr. Paulo Henrique Tibães - Simplesmente porque não consigo legalizar a

pedra na origem. Se a empresa que compra não pode me dar a nota, e a garimpeiro

também não, coma a senhor quer que eu exporte legalmente essa mercadoria?



Deputado José Militão - 0 Superintendente da Receita Federal declarou que

isso é perfeitamente possivel.

Sr. Paulo Henrique Tibäes - A pedra lapidada é considerada industrial izada.

Deputado José Militâo - Por ser industrializada, por ser urn produto

industrializado, e isenta de imposto, porque o Brasil nâo exporta imposto. Exportava

antes da Lei Kandir, mas, recentemente, deixou de exportar. Urn diamante lapidado,

assim como a pedra lapidada, não está sujeito a impostos na exportacâo, nem a

ICMS nem a IPI. Portanto, se o senhor contrabandeou pensando que pagaria

imposto, o senhor praticou uma fraude financeira.

Sr. Paulo Henrique Tibães - Eu não pensei assim. Já fui associado da

AJOMIG por mais de urn ano. Eu me exciul, porque Os contatos que tinha corn o

ôrgão não me permitiam atuar, eu tinha que ficar na clandestinidade.

Deputado José Militâo - A lei não confirma isso que o senhor está dizendo.

Sr. Paulo Henrique Tibães - Está bern. Mas eu provo que, na época em que

sal e levei pedras, em 1995, eu estava legal junto a AJOMIG e pedi orientacão

técnica para que pudesse registrar a minha empresa e legalizar essa mercadoria para

exportar. Porérn, eu nao tive como fazer isso.

Deputado José Militâo - Não estou conseguindo entender as dificuldades

fiscais em se fazer a legalização da pedra, como o senhor está dizendo. Na verdade,

isso nâo existe, porque, se o senhor tern uma firma estabelecida, a simples ernissäo

da nota fiscal de entrada para o garimpeiro, como o prôprio Dr. Magela disse aqui, ja

legaliza a operaçâo. Se o senhor lapida a pedra e a prepara para exportacão, não

precisa pagar impostos por esse ato. Sendo assim, nâo estou entendendo como a

legislação fiscal, no caso das exportacoes, poderia ser um grande impedimento a

exportacäo legal. Não existe, no processo de exportacão de pedras, dificuldade fiscal

para que ela ocorra. Se o senhor me disser que, no mercado interno, a venda está

sujeita a irnpostos, estarei de acordo, pois, para que se venda a pedra lapidada no

mercado interno, ha a necessidade de se pagar o IPI, o ICMS, etc.

No meu ponto de vista, não é a obrigação de pagar imposto que proporciona

a imensa sonegaçäo de pedras, mas, sim, a lavagem de dinheiro. Se urn garimpeiro
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tern uma pedra e a vende para uma pessoa que possui dinheiro. escuso, essa pedra

comeca a aparecer corno parte da lavagern de dinheiro. Como o Dr. Magela já disse:

as notas são dadas ao garimpeiro, que tern uma parte pequena de sua receita

tributada, e ninguém é tributado por isso. Portanto, não estou entendendo, dentro da

legislação fiscal, onde estaria a dificuldade de o senhor levar essas pedras para fora

do Brasil, no sentido de tentar fugir da tributacão fiscal.

Sr. Paulo Henrique Tibães - Do mesmo jeito que existe lavagem de dinheiro

no Brasil, através do diamante, acontece nos Estados Unidos e na Coréia.

Deputado José Militão - E IOgico. Se não viesse dinheiro sujo de fora, não

seria lavado aqui, no Brasil. Isso todos sabem. Mas queria dizer o seguinte: nOs

estarlamos dispostos, como legisladores, a tentar mudar a legislação do Estado - e

essa seria uma obrigação desta CPI -, se houvesse essa dificuldade que o senhor

está alegando na exportacão de pedras devido aos fatores de tributacão. Mas isso

não existe.

Sr. Paulo Henrique Tibães - Existe.

Deputado José Militão - Não existe. Então, o senhor me rnostre a lei ou o

artigo de lei que criou essa dificuldade. Se houver, é uma obrigação nossa solucionar

o problema, pois estarnos tentando, corn esta CPI, achar urn caminho para facilitar a

vida dos garimpeiros, principalmente, e melhorar a receita dos municIpios de onde

são extraldas essas pedras, pois eles nao vêem o resultado nem a riqueza dessa

extracâo.

Gostaria que o senhor me dissesse qual é o artigo da nossa legislação que

dificulta a comercializacão da pedra e me desse, de acordo corn essa docurnentacão

que o senhor tern, o nome da pessoa responsável pela corrupcao no DNPM. Além

disso, gostaria que o senhor me desse, também, o nome dos fiscais da FEAM e do

IBAMA que não fiscalizam a Andrade Gutierrez nas devastacoes que ela pratica no

rio Jequitinhonha. Estou pedindo isso porque, se ficarmos divagando na CPI, não

iremos chegar a resultado nenhum. Precisamos de dados para que possamos

chamar essas pessoas e ter resultados práticos. Ha poucos dias, chegou aqui urn

garimpeiro dizendo estar sendo perseguido pela NASA, pelo FBI e tal.
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Deputado Raul Lima Neto - Nâo se pode comparar Os dois, não.

Deputado José Militâo - Nâo estou dizendo isso, nern estou tentando

comparar as duas pessoas. Mas nâo podemos, também, Deputado, ficar apenas corn

divagaçôes. Precisamos de dados concretos, pois é somente corn eles que a CPI

trabaiha.

Então, queremos que o senhor nos responda as trés indagaçôes que Ihe

fizemos sobre a lei ou o artigo da lei que diz que ha dificuldade na exportacão

legalizada de pedras; o nome das pessoas envolvidas na corrupção do DNPM, para

que possamos responsabilizá-las; e o nome dos responsaveis pela fiscalizacào no rio

Jequitinhonha, que não estâo enxergando a devastacão feita pelo garimpo da

Andrade Gutierrez.

Paulo Henrique Tibães - Pois nâo. Em relacão aos termos técnicos, nâo sou

perito no assunto, mas na época procurei inforrnacâo junto a Associacão de

Joalheiros. Então, acho que esta CPI tern que pedir informacôes a Associacâo que

me orientou, sugerindo que eu continuasse na clandestinidade.

Agora, como o senhor quer que eu me dirija a Receita Federal para pagar

imposto sobre pedras que lapidel, se nao tenho uma firma legal? 0 senhor está me

entendendo? Nâo posso registrar uma firma no Pals como empresário. Entâo, como

you a Receita Federal declarar aquelas pedras para eu exportar?

Deputado José Militâo - Mas por que o senhor não se legalizou?

Paulo Henrique Tibâes - A pedra foi industrializada. Tenho uma mâo-de-obra

industnalizada.

Deputado José Militão - Mas por que a senhor nao se legalizou? 0 senhor não

tem uma lapidacâo?

Paulo Henrique Tibâes - Tenho. Eta está Ia, parada.

Deputado José Militâo - Eta não é legal?

Paulo Henrique Tibães - Ela existe em termos fIsicos, mas em termos

juridicos, não, tanto que está parada, desmontada. Ha trés anos eu nâo a uso.
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Deputado José Militâo - E por que ela não foi legalizada?

Paulo Henrique Tibàes - Por causa das leis vigentes. A minha empresa vai

existir aqui dentro do Brasil e terá que seguir as normas das leis estadual e federal.

Deputado José Militâo - LOgico, evidente que sim.

Paulo Henrique Tibães - Então, como eU you conseguir legalizar no mercado

interno se you operar também no mercado externo? Eu teria que abrir urna empresa

so para pegar as pedras. Assim, preferi faz6-lo corn urn toque mágico. Lapidei-as,

sim. Mas como, se a minha empresa nâo existe?

Então you montar uma empresa sO para aquele objetivo, porque, se tiver que

registrar meus empregados, não you aguentar pagar os impostos. Al começa: o

Estado vai me cobrar a capital da firma. Se for R$20.000,00, virá uma taxacâo todo

mês incidindo sobre esse valor: FINS, CORNS, IPI, isso e aquilo. E vem também a

Prefeitura. Se rninha mercadoria não e legalizada, nâo tenho como trabaihar. Como o

senhor quer a rninha legalidade junto a Receita Federal, na area de exportacäo?

Deputado José Militão - 0 senhor nâo se legalizou, trabalhou na

clandestinidade. Näo é a lei que está dificultando seu trabaiho. Não ha como atender

sua reivindicacão simplesmente porque o senhor ficou a margem da lei.

Paulo Henrique Tibães - A margem da lei. Tudo bern, estive a margem da lei,

tanto que a minha firma está parada ha mais de três anos.

Deputado José Militão - Mas ela não existe, a sua firma não existe.

Paulo Henrique Tibâes - Ela não existe porque nâo tenho como manter uma

empresa de Iapidacão dentro de Diamantina, no Estado de Minas Gerais.

Deputado José Militâo - 0 senhor mesmo confessou que nâo tern os

empregados registrados, que nâo paga impostos.

Paulo Henrique Tibâes - Como o senhor quer que eu vá disputar corn pessoas

de Nova lorque, que compram pedras, levam e pagam apenas 1%?
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Deputado José Militão - Talvez essas pessoas que vérn de Nova lorque, que

vêm do estrangeiro, comprem pedras de pessoas que, corno o senhor, trabaiham na

clandestinidade.

0 Sr. Presidente (Deputado Anivaldo Coelho) - As outras duas perguntas que

o Deputado fez sobre o nome das pessoas, o senhor teria como respondê-las aqui?

Paulo Henrique Tibães - Acho que é muito fácil. A FEAM e a COPAM são

sediadas em Belo Horizonte; a CPI pode verificar quern São Os chefes e quem

autoriza o funcionarnento da mineradora. Se existem os orgãos püblicos, sou eu

quern vai ter que provar?

0 Sr. Presidente - A questão não e provar. Ele gostana de saber se o senhor

tern os nornes das pessoas para dar.

Paulo Henrique Tibães - Num orgão püblico, ha urn funcionáno que - vamos

dizer - se charna Joaquim, que, depois de uns trés meses, é transferido para outro

lugar. Como you acornpanhá-lo?

Esses doleiros e cambistas que estão envolvidos são nomes conhecidos no

meio politico, nessas fraudes e falcatruas de politicos, de verbas desviadas. São

essas pessoas que legalizam. Os compradores de diamantes estão corn rnedo.

Esses doleiros são conhecidos por todos Os brasileiros por meio da televisão.

Deputado Raul Lima Neto - 0 senhor tambérn declarou no "Estado de Minas"

que existern diversos processos, pedidos e requeriméntos para que o DNPM libere

lavras para garirnpo. Parece-me que, segundo foi apurado e como declarou o prôprio

Superintendente do DNPM, ha mais de 34 mil processos. Constatarnos, tambérn, que

a maioria das lavras de garimpo é concedida a pouquissimas empresas de graride

porte. Não sei se o senhor sabe, mas todo o Estado do Acre está distribuido pelo

DNPM a algurnas ernpresas de mineracão. Não se consegue rnais lugar nenhurn.

Qual é a dificuldade que os pequenos garimpeiros encontram para ter uma Iavra

liberada pelo DNPM?

Paulo Henrique Tibães - A dificuldade é a inviabilidade, para o garirnpeiro, que

tern que entrar no sisterna burocrático, fazer urn requerirnento de pesquisa. Eu tenho

como provar, porque tentei legalizar uma area para garimpagem junto ao DNPM e,
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quando me assustei, já tinha perdido mais do que deveria, mais do que as condicôes

do meu caixa permitiam. Quando estou fazendo catas para a prospeccão, a fim de

apurar o teor para o relatOrio para 0 DNPM, na area confrontante corn a da Rio Novo,

eu sou preso, as máquinas são apreendidas. No processo em Diamantina, apareco

como garimpeiro, como invasor de area, nao como proprietãrio de urn titulo. Então,

contra a forca não ha resistência. Nessa mesma época, podem ser verificadas

doacães da Mineraçao Rio Novo para a construçao da cadeia em Diamantina, no

valor de R$20.000,00.

Deputado Raul Lima Neto - Verificamos, pela documentação fornecida, que o

seu pal era proprietário dessa area que foi dada a outra mineradora, a Rio Novo.

Paulo Henrique Tibâes - 0 DNPM perseguiu meu pai,durante 20 anos, por

causa dessa area, porque o método de garimpo, na época, era manual, como é ate

hoje. Não existia sequer o motor a gasolina.

Deputado Raul Lima Neto - So urn instante. A questão do seu pal e apenas

urn exemplo entre milhares de outros, são todos iguais. Não se concede a urn

garimpeiro, mas se concede a urna outra empresa que pede. 0 senhor uma vez

precisou do DNPM e declarou ter pago US$200,00 na época, e botou reals.

Paulo Henrique Tibâes - lsso aconteceu quando eu estava tentando legalizar,

junto ao DNPM, uma area em nome do meu irmão, referente ao Alvará n° 319/92,

que ja passei para outra pessoa.

Deputado Raul Lima Neto - Por que é que vocé pagou?

Paulo Henrique Tibães - Eu não tinha condiçôes financeiras de exigir toda

aquela burocracia - pois faziam imposiçoes - e partir para uma briga jurIdica junto a

prôpria . . . (-Inaudivel.)

Esses US$200,00 foram pagos para agilizar a publicacão do decreto em

Brasilia, senão passariam seis ou oito meses, e o decreto não iria sair no "Diário

Oficial", para eu ter legitimidade para fazer sondagem da area, da que estava em

confronto corn urn grupo poderoso como a Andrade Gutierrez. Tentei, mas não tive

condiçães financeiras. Minha dificuldade e junto ao DNPM. Ao tentar legalizar essa
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area, e meu pal morreu dizendo que existia fraude dentro do DNPM nesse processo,

eu me interessei pelo assunto e fui estudar.

Fuj fazer urna análise do processo e verifiquei que havia fraudes grotescas.

Meu pai nâo vendeu, näo alugou, nâo emprestou, e a area está em aberto ate hoje

no DNPM. A Andrade Gutierrez ja retirou mais de 400.000 quilates de diamantes.

Quem adquiriu essa area foi a Dragagem Fluvial. Ha funcionários que trabaiham,

hoje, na Andrade Gutierrez e que trabalharam na DRAFLU - que fez todas essas

tramOias dentro do DNPM. Esses funcionários estâo cientes dessas fraudes. Tenho

toda a documentacâo e tenho como provar. Foi al que desisti do meu trabaiho de

prospeccão junto ao DNPM, porque vi que meu pai gastou 20 anos para nada. So

conseguiu mostrar a. jazida para grupos poderosos se apoderarem e tirarem

diamantes. Ele nasceu e se criou all e nâo conseguiu obter beneficios corn aquela

jazida.

Deputado Raul Lima Neto - 0 senhor crê que Os orgaos ambientalistas

estariam tendo dois pesos e duas medidas, uma vez que permitem que a exploracão

seja feita de forma degradante, humilhante, vergonhosa por grandes ernpresas e não

permitem que o garimpeiro faça a extracâo, degradando menos que as empresas.

Paulo Henrique Tibâes - Isso é fácil, é so ir aos ôrgäos ambientais e ver

quantas multas os garimpeiros da regiâo de Diamantina tern e quantas multas tern as

empresas.

Deputado Raul Lima Neto - 0 senhor crê que essa seja urna opinião

generalizada, de todos os garimpeiros? E evidente que ha dois pesos e duas

medidas no DNPM?

Paulo Henrique Tibães - Nâo, ha garimpeiros na regiâo corn areas legais.

Existem outros garimpeiros que tern pedido de pesquisa, mas já estão lavrando a

area e não tern situaçâo legal junto ao DNPM, nâo tern RIMA. Urn exemplo é o

Godoberto Alves de Limas. Se não me engano, o seu alvará é o 632113. Draga urna

area, ja teve urn problema no forum por questâo ambiental, está em situacão

completamente ilegal. Tira diamantes que são levados para outros lugares.

Deputado Raul Lima Neto - So para me inteirar da pergunta do Deputado José

Militão, que foi urna pergunta muito inteligente e muito importante para nôs,
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percebemos que terá que se mudar a fôrma, o esquema. 0 relatôrio final,

evidentemente,. o nosso Presidenté e o relator o farão. As pedras, no Brasil, são

taxadas muito pouco, acho que é urn vIrgula poucos por cento a pedra bruta. A pedra

lapidada não é taxada também ou é taxada como a bruta?

Paulo Henrique Tibães - Eu não tenho conhecimento técnico sobre essa area

de imposto porque nunca consegui legalizar a minha firma.

Deputado Raul Lima Neto - Você acha que ha uma dificuldade grande para

legalização das lapidadoras do nosso Pals?

Paulo Henrique Tibães - Pelas informacôes da AJOMIG sobre a legalização

de uma firma e de todos os contadores que procurei em Diamantina para registrar

minha firma, mostrando as leis estaduais e federais para manter uma lapidacâo, eu

nâo tenho condicães, porque so de impostos dá mais de 30%. Não ganho isso

comprando a pedra e lapidando-a. Como e clue you trabalhar para pagar esse

imposto?

Deputado Raul Lima Neto - Trinta e poucos por cento de imposto relativo a

Paulo Henrique Tibâes - Isso para eu industrializar, colocando uma lapidação.

Deputado Raul Lima Neto - Você paga 1CM, IPI?

Paulo Henrique Tibães - Tudo.

Deputado Raul Lima Neto - Então, paga imposto, Deputado José Militão! Mas

o imposto é muito grande.

Paulo Henrique Tibâes - Para exportar, eu tenho que estar em situacão legal

no mercado interno. Eu não posso ficar em situaçâo legal no mercado extemo e

tenho de estar assim so para exportar.

Deputado Raul Lima Neto - Então nôs percebemos aqui que a facilidade é

para que haja uma ilegalidade, porque se taxa no mercado interno e não se taxa no

mercado externo.

Deputado José Militão - Deputado, temos que levar em consideração que,

quando se tributa uma mercadoria, agregam-se, ao seu valor, Os impostos. Quem
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está adquirindo de você está adquirindo também aquele imposto que está agregado

ao valor da mercadoria. Quem vai pagar, finalmente, Os impostos são os

consumidores, não é o lapidador. Evidentemente, ele vai ter urn custo desse imposto

no inicio, mas a justificativa do senhor, no meu modo de entender, sobre as

dificuldades de se abrir uma firma não são válidas.

Paulo Henrique Tibães - Quero que você se inteire do problema a respeito da

importação de brilhantes. Existe taxacão para importar. 0 mercado interno é

importador, porque hoje não existe mais lapidacão no Pals. A comercializacão feita

aqui é de mercadoria vinda de Israel e de outras regiães.

Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. confirma, diante desta CPI, todas as

declaracaes feitas no jornal "Estado de Minas"?

Paulo Henrique Tibães - Todas.

Deputado Raul Lima Neto - Esse Jacob que V. Exa. citou, por exemplo, faz

urna declaracão das pedras, das gemas que saem?

Paulo Henrique Tibães - Isso é fácil de a receita saber. Se ele entra todo més

no Pals e porque está vindo corn alguma finalidade. E fácil investigar essas pessoas.

Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. crê numa declaracão bern menor do que o

real valor de urn lote de pedras?

Paulo Henrique Tibães - Não so o valor, mas eles podem passar diamante

corno ametista, por exemplo. A ametista, em termos financeiros, tern urn valor

irrisôrio. Já que eles não tern conhecimento técnico nenhum, nâo tern capacidade

também para diferenciar urn diamante cor-de-rosa ou lilás de uma ametista. Você vai,

por exemplo, a região do Triângulo, em Goiás, Mato Grosso, Juina, que eu conheco,

que produzem pedras de cores, fantasias, de valores altissimos. La, e o garimpeiro

tira uma pedra rosa de 5,10 quilates e eles compram por R$50.000,00,

R$100.000,00. Eu tenho notIcias, em Diamantina, de que para essas pedras ha

grandes compradores. Posso citar urn de Franca, charnado Lücio, que anda de avião

para baixo e para cima e compra so pedras de cores raras. Em contato corn outras

pessoas no exterior, ele revende essas pedras, compradas por R$100.000,00, por

R$2.000.000,00. 0 garimpeiro fica ali, 50, 80 anos garimpando, as vezes tira uma
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pedra dessas, uma so vez na vida, e quando surge a ünica oportunidade de resolver

a sua vida financeira, sofrida, e garfado por outro que está dentro do sistema.

6.2. 10 - Sr. Roberto Agular

Sou Diretor-Executivo da AJOMIG - Associacao dos Joalheiros de Minas

Gerais -, e Diretor-Executivo do Sind. JOias Gema - Sindicato das IndUstrias de JOias

e de Pedras Preciosas de Minas Gerais.

Ha cinco anos, entendendo a importãncia socioeconômica do setor de gemas,

fizemos urn programa, que foi apresentado ao Governo Federal e foi aprovado, qué

ganhou o nome de "Proposta para o Desenvolvimento do Setor de JOias e Gemas do

Brasil". Ele está sendo implantado corn recursos do CNPq. Recebemos quase

US$1.000.000,00 em bolsas de estudos, de missôes técnicas, de "design", de

pessoal, de máquinas, etc. Realmente, nos ültimos cinco anos, muita coisa

aconteceu. Esse setor e antigo, mas somente agora conseguiu dar urn salto de

qualidade, graças a esse programa. 0 Estado de Minas Gerais foi o primeiro a

assurnir o setor como importante. Logo no princIpio do Governo Eduardo Azeredo,

foram constituidas as missôes tecnológicas, entre elas a missäo de gemas e jOias.

Essa missâo tern uma série de metas para o setor, junto corn o nosso prograrna

operacional. Sou o coordenador de algumas acaes, das quais uma delas é corn

relacao a recursos humanos, urn setor totalmente desprovido de especialistas e de

rnão-de-obra de producâo, sem qualidade, sem nada. Inauguramos, no ültimo ano, a

escola de jôias em Belo Horizonte, denominada Grupo de Formaçao e Treinamento

em JOias.

Treinamos 250 profissionais, entre cursos de formacao e requalificaçao. A

previsâo para 98 e de 400 empregados por setor.

Corn recursos do BID, da ordem de US$1 .000.000,00, estamos implantando

uma escola técnica de gemas em Teôfilo Otôni. Esse curso técnico de gemas é

inédito. Apôs a conclusão do curso, os profissionais ali formados serão especialistas

em gemas, em garimpo, em lapidaçäo, em noçOes de meio ambiente, em explosivos

e no tratamento mineral. Com essa escola aqui, maisligada a joias, e corn a de

Teôfilo Otôni, teremos em Minas Gerais todas as condiçôes para reverter o quadro

atual, corn relacao a formacao de recursos humanos.
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0 segundo aspecto do nosso programa é a parte de promoção cornercial.

Temos feito importantes açoes para levar, principalmente aos empresários de gemas,

conhecimentos sobre a matéria. Por falta de conhecimento, praticamente so

importamos jôias. Estamos tentando reverter esse quadro. Hoje nos dedicamos a

incentivar nossos associados a participarem também de feiras nacionais e

internacionais.

Temos urn estande prOprio, Brasilian Hall, na feira de Hong Kong, uma das

grandes feiras da Asia, onde temos mais de 3 mil expositores. São cerca de 14

empresas mineiras que participam dessa feira. No prOximo evento, essa area será

duplicada, porque 28 empresas brasileiras irão participar. Participamos da feira

Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos, a grande feira de pedras do mundo.

Estamos implantando ainda a Brasilian Hall na feira de Las Vegas, em junho do

próximo ano.

A terceira acão básica é a referente a reducão dos impostos incidentes sobre

jôias, que totalizarn 53% (IPI, ICMS, PIS, CORNS). Corn esses encargos, a setoré

absolutamente inviável. Essa e uma das razôes pelas quais ate hoje a setor não

avancou ate onde gostarlamos. Em junho do ano passado, assinamos urn acordo

corn o Governo do Estado prevendo uma reducãa do ICMS de 18% para 12%. Foram

cnadas ainda algumas vantagens fiscais, como a diferirnento do ICMS, em toda a

cadeia produtiva de jôias. Em contrapartida, Os empresários se comprometeram a

aumentar a arrecadacão de ICMS em 10%, no primeiro ano, a aumentar a geração

de empregos e as exportacôes em 10%. Par sua vez, a Governador se comprometeu

a intervir junto ao Governo Federal para a redução do IPI, de 20% para 3%. Se

conseguirmos isso, a setor vai aumentar a arrecadacão em 20%. Corn essas acães, a

setorjá está saindo da inércia e apresentando bans resultados.

0 mercado mundial de pedras se divide em mercado de diamante e em

mercado de gernas de car, as ditas pedras coradas. 0 mercado de diamante tern

volume anual de transaçães de U$7.000.000.000,00 a U$8.000.000.000,00. As de

pedras de cor estão estimadas em US$1 .500.000,00, aproximadamente.

São mercados totalmente diferentes. 0 mercado de diamantes e monopolista.

A "De Bears", cuja sede e na Antuérpia, é quem controla a comercializacãa dos

diamantes no mundo. A ela interessa ter um Unico preco no mercado mundial, porque
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assegura o investimento. Ou seja, quem aplica em diamante está se assegurando

contra inflacaes, excessos de oferta ou de demanda. 0 diamante é a ünica pedra do

mundo que tern urn Unico tipo de classificacâo, sendo avaliada de acordo corn sua

cor, tarnanho ou forma. 0 diamante tern urn ünico preco aqui, em Moscou, nos

Estados Unidos ou na Antuérpia. Esse preco tern se mantido estável nos ültirnos 25

anos, corn rnInimas oscilacães. Seja no Brasil, seja em Hong Kong, a pedra corn as

mesmas especificacães tern o rnesmo preço.

E importante, tambérn, sabermos por que urna pedra vale mais do que outra.

Näo e somente devido a sua cor. Uma pedra tern seu valor comercial definido por

cinco fatores básicos: cor, tamanho, limpeza intema, que é o grau de pureza, forma e

lapidacâo. Esses cinco fatores associados resultam no preco de uma gerna. Em

termos numéricos, as transacaes internacionais corn as gemas de cor representam

us$1 .500.000.000,00. Desse montante, o Brasil participa corn apenas

US$82.000.000,00 (dados de 1997).

Nôs, o Estado de Minas Gerais, somos a 8a provincia gernologica do rnundo.

Mas estarnos muito longe de sermos o 8 0 produtor de pedras do mundo. Está

havendo uma grande queda na producão de minerais em Minas Gerais. Hoje a

produçâo é muito pequena, porque existe concorrência fortIssima de mercados

internacionais, como e o caso da Africa, que constitui urn dos grandes produtores

mundiais. A grande vantagem de Minas Gerais em relação aos outros mercados é

que nâo existe nenhuma outra area gernológica no mundo que ofereca diversificação

de pedras tao alta como a que se encontra aqui.

Ate a Constituicão de 1988, existia a figura formal do garimpeiro. Isso acabou.

Hoje, não existe mais isso. A lei obnga quern mexe corn pedras a constituir

cooperativas ou empresas de rnineracao. Aquela pessoa que trabalhava antes de

rnaneira formal, que tinha urn garimpo, podia cornercializar pedras e, corn uma

simples nota fiscal de entrada, conseguia regularizar uma pedra, nâo consegue mais

isso.

Então, a prOpna legislação atua contra essa formalizacão. Reafirmamos o que

dissemos anteriormente: o lucro na revenda de uma pedra é muito pequeno. Se

formos lançar o irnposto de exportacâo, estaremos exportando imposto. E o que nos

devernos exportar é a mercadona.
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A taxacâo sobre a jôia, hoje, em termos de Estado de Minas Gerais, onde

conseguimos uma reducao, está em tomb de 11% de ICMS, mais 20% de IPI, mais

PIS, etc. Era de 53% antes dessa reducão do ICMS. Là fora existe uma taxa media

internacional da ordem de 12%.

Por isso e que somos pelo uso de pedras aqui, que a lapidacâo se dê aqui.

Hoje, temos uma série de empresas formais que exportam pedra bruta e mandam

lapidar em Bangcoc, onde o custo é de 1/3 do daqui. Essas pedras retornam para cá,

são transformadas em jôias e vendidas no mercado interno ou reexportadas.

6.2.11 - Robson Caio de Andrade

Sou Presidente da Associacão dos Corretores do Comércio de Pedras de

Teôfilo Otôni, Presidente do Partido Democrático Trabaihista de Teôfilo Otôni e

Subdelegado do Sindicato Nacional dos Garimpeiros.

Cheguei ao garimpo de Hematita, em Nova Era, depois de marco de 1987,

comecando a trabaihar num local chamado de Caldeirão do Diabo, constantemente

cercado e vigiado por policiais.

Os garimpeiros foram os primeiros a chegar ao garimpo de Alexandrita, em

Hematita, MunicIplo de Nova Era. Aquela epoca não havia qualquer registro anterior

de area no DNPM. Depois que os garimpeiros comecaram a trabaihar, apareceu o Sr.

Chang, que disse ter comprado a area do Sr. João Bosco, que seria o titular da mina.

0 Delegado Deroma (falecido) e o Cel. Xavier chegaram depois dos

garimpeiros e tomaram conta da area. a Sr. Chang declarou para todos, em plena

Praca Tiradentes, em Teôfilo Otôni, que comprara a area por um valor equivalente a

400 Monzas Classic e que ainda tinha mais US$10.000.000,00 para comprar o resto

das autoridades. Ele disse que o garimpo era dele. Realmente é, pois está Ia ha mais

de 11 anos.

Esse Sr. Chang, que e de nacionalidade chinesa e é comprador de pedras em

Governador Valadares, conseguiu a posse do garimpo e desalojou mais de 5 mil

garimpeiros que là trabalhavam. Os garimpeiros nem puderam pegar seus pertences.

Eu mesmo sal so de calcão do local.
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Mesmo depois da tomada do garimpo pelo Sr. Chang, o Delegado Deroma

continuou a agir Ia. Deroma fez do subsolo brasileiro uma imobiliária. Ele tinha mais

de 4 mil areas para vender. Quem quisesse comprar uma pesquisa era sO procurá-lo.

6.2.12 - Sr. Valmir Cláudio da Cruz

Tenho 30 anos, sou neto e fllho de garimpeiro. Também sou garimpeiro e

tenho uma firma de compra de diamantes. Resido em Diarnantina, no Largo Dorn

João, 92, Centro.

Ultimarnente Os jornais estão divulgando valores altos no comércio de pedras.

Urn amigo nosso, o Sr. Levi, ao atender a urn pessoal que chegou de fora, foi

assassinado. Ha alguns anos isso não acontecia e hoje já está acontecendo em

Diamantina.

0 relacionamento comercial de urn comprador de pedras corn o outro é born.

Eu tenho a minha firma, compro corn nota e já vendi para a CINDAN, para a

Collection Diamond, da Sra. Viviane.

Já vi o Sr. Paulo Henrique Tibães, mas nunca fiz corn ele transacaes

comerciais envolvendo diamantes. Comprei urn irnôvel - trata-se de urn lote vago - na

rnão dele porque pensava em montar urn escritOrio. Mas já o vendi.

0 comércio em Diamantina nâo e como se pensa. Quando se encontra urna

pedrinha de R$500,00, R$1.000,00 ou de R$3.000,00, o fato é comentado por mais

de 500 garirnpeiros pela cidade inteira.

Trabalho corn o comércio de diamante desde 1993 e sou proprietário de posto

de gasolina.

Já fiz negôcio corn a Sra. Viviane, corn o Sr. Hartmann. A Sra. Euzita também

é urna pessoa que todos conhecem no ramo, mas não cornpro dela nern vendo para

ela.

Que eu saiba Paulo Henrique Tibães nunca teve uma firma de lapidação de

diamantes, mas já ouvi dizer que ele os comprava.
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6.2.13 - Viviane Albertino dos Santos

Sou proprietária de urna firma de classificação, avaliacão, compra e venda de

diamantes, corn sede em Belo Horizonte.

Minha ligacâo corn o carnpo de diamantes é em decorréncia do fato de rninha

famulia lidar corn essa atividade ha mais de 40 anos. Minha empresa denornina-se

Viviane Santos Classificacão de Pedras Ltda. Trabalho sozinha, avaliando as pedras

que ali chegam. Presto meus servicos a quern os solicitar.

Não comercializo pedras, diretarnente, corn a CINDAM - COMERCIAL. Apenas

faço avaliaçães de lotes de pedras para a Mineracâo Rio Novo. Também não faco

exportacôes de diamantes, vendo as pedras que adquiro apenas no mercado

nacional.

Apesar de ja ter ouvido os nomes Basal, Jacob e Paulo Henrique Tibâes, não

os conheco pessoalmente. Quanto ao Sr. Tibães, conheco vários membros da farnIlia

Tibäes, de Diamantina, porém a ele, pessoalmente, näo.

Nunca fiz nenhurna operacão de compra e venda de dôlares em rninha

ernpresa.

- Publicar para os fins do parágrafo ünico do art. 114 do Regimento Interno.
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