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RORAINÓPOLIS: JUDICIÁRIO RECEBE DENÚNCIAS DO MPRR 
CONTRA MADEIREIRAS POR DANO AMBIENTAL E COMÉRCIO 
ILEGAL 

 
 

 

Empresas cometeram danos ambientais com a atividade madeireira, armazenaram e 
venderam madeira sem ter a licença ambiental válida. – Foto: Secom-RR 

 
 

O Juiz de direito Marcos José de Oliveira, da Comarca de Rorainópolis, recebeu, ao longo de 
março deste ano, 10 denúncias do Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) por 
exploração ilegal de madeira e dano ambiental, no município de Rorainópolis, a 290 km da 
capital. 

“Pontuo que a questão é um problema local que se arrasta há anos sem efetiva solução e 
merece o combate do Parquet via o presente instrumento, portanto recebo a inicial”, 
argumentou o magistrado na decisão em que recebeu Ação Civil Pública contra uma das 
madeireiras denunciadas pelo Ministério Público.O alvo das Ações Civis Públicas (ACPs) foram 
08 madeireiras e dois homens que atuam no sul do estado. 

As empresas denunciadas são: L.R. DE MELO ME; Madeireira Madervilas Comércio e Indústria 
de Madeira LTDA-ME; Azul Indústria e Comércio LTDA; CIMARR- Comércio e Indústria de 
Madeira de Roraima LTDA; Florêncio e Barros LTDA; Indústria Madeireira Xingu LTDA; 
Madeireira Santo Antônio Indústria e Comércio de Madeira Eireli e Monte Sião Indústria e 
Comércio de Manufaturados LTDA. 
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Fabrício de O. Lima e Adonias Souza Gomes, morador no projeto de assentamento Sucuriju, 
em Rorainópolis, também foram denunciados por desmatamento de área sem a respectiva 
licença ambiental. 

De acordo com as Ações Civis Públicas ajuizadas pela Promotoria de Justiça de Rorainópolis, 
as empresas cometeram danos ambientais com a atividade madeireira, armazenaram e 
venderam madeira sem ter a licença ambiental válida, segundo laudos de infração lavrados 
pelo Ibama, entre junho e dezembro de 2018. 

A Monte Sião Indústria e Comércio de Manufaturados, por exemplo, lançou resíduos sólidos 
“in natura” a céu aberto, em 24/07/2018, na BR174, KM430, em Nova Colina, decorrente de 
atividade empresarial madeireira, causando poluição que resultou ou poderia resultar danos 
à saúde humana. 

A empresa Santo Antônio Indústria e Comércio de Madeira Eireli, manteve em depósito e 
vendeu madeira sem a competente licença ambiental, em área localizada na Rodovia BR174, 
KM171, Nova Colina, em Rorainópolis. Para o MP, a madeireira vendeu madeira sem exigir a 
correspondente documentação comprobatória de origem lícita, o que caracteriza sua 
participação, ainda que indireta, para ocorrência de dano ao meio ambiente. 

Segundo o Ministério Público, todas as empresas agiram praticamente da mesma forma, 
estocando e comercializando madeira sem a devida licença ambiental, comprovando a 
aquisição e/ou retirada ilegal do produto florestal da natureza, quando não descartavam 
resíduos sólidos da atividade madeireira irregularmente, poluindo o meio ambiente e 
causando riscos à saúde humana. 

O Juiz ainda decidiu liminarmente que Fabrício de O. Lima e as empresas L.R. DE MELO ME e 
Madeireira Madervilas Comércio e Indústria de Madeira LTDA-ME devem recuperar as áreas 
degradadas em razão do lançamento de resíduos e rejeitos industriais a céu aberto e 
reflorestar outra área na mesma quantidade e qualidade de madeira nativa ilegalmente 
explorada da floresta amazônica, além de decretar a indisponibilidade de bens no valor 
suficiente à reparação ambiental e suspensão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
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GERAL 

Confúcio Moura lamenta ameaça 

de corte de verbas no Sistema S 
Em discurso no plenário do Senado Federal durante 

sessão não deliberativa, o senador Confúcio Moura 

(MDB-RO) lamentou nesta.. 
Por Assessoria com informações da Agencia Senado 

 
 

Em discurso no plenário do Senado Federal durante sessão não 

deliberativa, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) lamentou 

nesta segunda-feira (1º), a ameaça do governo Bolsonaro de 

promover cortes no orçamento das entidades do Sistema S. Para 

ele, as ações desempenhadas pela rede são fundamentais para a 

formação de trabalhadores há mais de 50 anos. Para Confúcio 
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Moura, este não é o momento para alterar por exemplo o 

orçamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai), e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar). 

O senador salientou que o setor produtivo tem exigido mais 

qualificação dos trabalhadores. E argumentou; O único sistema 

consistente, preparado, que tem uma história, uma genética de 

formação de mão de obra, de mecânicos, de eletromecânicos, de 

lanterneiros, de panificadores e também no mundo digital. 

Confúcio Moura lembrou que as entidades do Sistema S estão 

capilarizadas por todo o Brasil e, por isso, têm mais condições de 

capacitar milhares de pessoas. O Sistema S é o conjunto de 

organizações das entidades corporativas voltadas para o 

treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e 

assistência técnica. 

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE do Estado 

de Rondônia, Raniery Coelho e Vice-Presidente da CNC, ressaltou 

que o papel do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC/RO é fundamental para o nosso estado, bem como a 

atuação do Serviço Social do Comércio – SESC em áreas tão 

importantes como capacitação profissional, o lazer, o esporte, a 

saúde, a educação, de modo que desestruturar o sistema sem 

oferecer alternativas as demandas da sociedade é um desserviço. E 

afirmou, reconhecendo a visão correta do senador Confúcio Moura 

“Que é preciso ter grandeza, e coragem, para manifestar posições 

que, ainda que corretas, contrariam os interesses que veem as 

questões apenas sobre a ótica financeira. Como foi muito bem 

ressaltado, somos, efetivamente, o único sistema consistente, 

preparado, que tem uma história, na formação de mão de obra e 

também um trabalho inovador no mundo digital”. 



 

Raniery concluiu dizendo que o senador Confúcio ao apoiar o 

Sistema S, “Está apoiando uma luta em prol dos empregados do 

comércio e da inserção de nossa juventude no mercado de 

trabalho”. Por tal razão, merece o nosso reconhecimento e seu 

pronunciamento firme e enérgico honra o nosso Estado”. 

https://www.diariodaamazonia.com.br/confucio-moura-lamenta-ameaca-de-corte-de-verbas-

no-sistema-s/ 

 

https://www.diariodaamazonia.com.br/confucio-moura-lamenta-ameaca-de-corte-de-verbas-no-sistema-s/
https://www.diariodaamazonia.com.br/confucio-moura-lamenta-ameaca-de-corte-de-verbas-no-sistema-s/

