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Exmq. Sr. Diretor Geral do Departamento da Policia Federal. 

Paulo Sérgio Pires Adario, assistido por seu advogado, dirige-se a 

Vossa Excelência a fim de requerer sejam realizadas diligências 
investigatórias e lhe seja garantida proteção pessoal, pelos motivos que 

passa a expor. 

O requerente é Coordenador da Campanha Amazônia do 
Greenpeace; conhecida organização internacional, de caráter pacifista, 
devotada à proteção do meio ambiente. 

Os fatos relatados no texto em anexo redigido pelo peticionário e 

endereçado ao advogado que o assiste, dão conta de todo o trabalho que 
vem sendo realizado, sob sua coordenação, em estreito entendimento com 

o IBAMA para proteção da floresta amazônica, o que tem contrariado 
frontalmente altos interesses econômicos do comércio ilegal de madeira. 

Av. S5o Luiz, 50 cj. 262 (Ed. ltdlio) 
01046-926 São Paulo SP 

T: {li) 3258 6133 
F: (11) 3258 9940 

e-mail: d!ascf@dlascf.cam.br 
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É certamente por tal motivo que vem recebendo ameaças de morte 
que demandam urgente investigação. No dia 2 de outubro, logo após uma 
ameaça que lhe foi dirigida, foi o fato comunicado à 1 ª Delegacia de Polícia 
Civil de Manaus. No entanto, é desnecessário acentuar que eventual 
trabalho que esteja ou venha a ser realizado pela polícia estadual não supre 

aquele que se pretende seja desenvolvido pela Polícia Federal, com o 
tirocínio e dedicação de seus 'membros, sob a direção segura de __ Vossa 

Excelência, fato de que é testemunha o advogado que esta firma. Acentue 
se tal trabalho não redundará somente na descoberta daqueles que 

ameaçam o peticionário e outras pessoas mas provavelmente dará seguras 

indicações para a elucidação de crimes ambientais. 

Além da investigação pleiteada, roga o peticionário proteção à sua 
pessoa. E o faz, não só porque teme perder a vida, como também e talvez 
acima de tudo por sua família e pela causa que abraçou com entusiasmo e 

muito idealismo. Não se sente tentado a deixar a região para um trabalho 

mais seguro em outra parte do país região como jornalista e ambientalista, 

como já lhe foi aconselhado. Seu compromisso é com a Amazônia, com a 
floresta e, muito embora nascido no sudoeste do país, quer levar avante tal 
compromisso. Está exercendo atividade lícita, meritória, patriótica, 
humanitária. Cabe ao Estado garantir-lhe a vida e o seu direito de ir e vir, de 
manifestar seu pensamento, exprimir idéias, divulga-las, de denunciar as 
violências que são praticadas contra o meio ambiente, de viver a cidadania 

em sua plenitude, dentro do regime democrático. 

Pede a Vossa Excelência a designação imediata de policiais que o 
protejam, dando-lhe segurança de vida, durante os períodos em que, a juízo 
dos policiais e também do petíctonárío, estiver a correr risco de vida, vindo 

tal_ trabalho a estender-se a terceiras pessoas que, no curso das 
investigações, forem apontadas como também potencialmente destinatárias 
de atos de violência. 
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Instruem esta petição documentos que ilustram a repercussão na 
imprensa das ameaças sofridas, cópia de representação dirigida à Sra. 
Subprocuradora Geral da República, protestando por apresentar mais 

elementos que complementarão à presente pleito. 

Por ser de justiça, 

Pede deferimento. 

J 
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.. São Paulo para Brasília, em 17 de ourubro de 2001. 
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O SENIIOR RAJA-IUNDO Ft1?REIRA DE ALA4A1DA, Escrivão de 
Polícia Civil, lotado nesta Delegacia do 1. 0 Distrito Policial, por 
nomeação legal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, etc ... 

C /~ N T / F / C A - A requerimento da parte interessada que revendo o livro de 
ocorrências desta Delegacia, às folhas 37 v • (Permanência do dia 02 para 03 de 
( Cutubro ) de 2. 001, verifiquei constar dentre outros o registro de teor seguinte: 
COr-füi'HCAÇÃO ÀS 17:30 HORJ,S DE 11AMSJ\ÇA1t:::: Compareceu neste D.P., o Sr. 
PAULO StRGIO PIRES .4DARIO, R .G. 03224040-0/IFP/R~T., carioca, sol te iro, 
jornalista, 53 anos, residente à Av. Djalma Batista, Cj. Haidéa-I, Ca 
sa-27, Chapada. Comunicando que hoje (02/10/01), por volta das 11:00 - 
horas da manhã, o Segurança da residência acima, alugaca pela Associa 
ção Civil "GREENPEACE- CAMPANHA D/·. AMAZÔNIA", da qual o comunicante é 
Coordenador, reabeu um telefonema , através do Telefone Nº 642-5949, e 
a pessoa que telefonou com voz femenina, perguntou ao Segurança de no 
me 11EULLER HIGINO DA SILVA-RG. 577600/SSP / AM., R2:S. À RU_~ 208, CASA-73, 
NÜCLE0-16, CI!:JP.DE ~·.:eJVll.-IV 1 de onde o seguran~a falava e ele rr::spondeu • 
que era do llGREENP~~ACE11 e a pe s c o a falou 11:g AI A OOA DAOUE:LE MONTE DE 
G;::?I:''IGOS" e o se311ran,;a não resp::indeu e perguntou quem falava e a muj her 
falou 11TEM UM BARBUDO AI" e o segurança disse que não estava airt or-Lz ad o 
à d arta 1 tipo d e ir1for:r.ação, foi então que a mulher falou, ameaçando ''VO 
ç~ DIZ AO CARA rs BARBA' QUE f:L~ TEI( GU~~. fv:O~RER E ~LE VAI MORRER" e des 
ligou o telefone. O comunlcsnt~ supõe que a ameaça de morte é para o me.ê, 
mo, porque o e o muni carrtc é ,?. lÍni e a p es s oa d o Gi1EENF~ACE em Nanaus , que 
u.s a bzr-ba , O Cornun i c arrt e afirma qu,::, esta foi a prim:.ür,;• vez que recebe 1 

'Jr.~3. :Jm2aç3. c.-9 r;1'Jrte, câe r a e di:·eta., sendo ,orém, qu,~ arrt e r-Lor'merrt e 
, 
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hrv í a r e ce ido insinuações e av í s os (e terceiros de que sua.s atividades' 
po~eriam lh~ trazer perigo, essas a~ividad~s ligadas em Defesa do Meio' 
O referido é verdade. Dou Fé. Dada e passada nesta Cidade de Manaus, Capital do 
Estado cio Amazonas, em Cartório do /. 0 Distrito Policial, aos ( ) dias do mês de 

do ano de dois mil (2001). EU, · Escrivão que assino. 

CONTINUAÇÃO ••• 
NO VES.SC DESTA ••• 



CONTINUAÇÃO ••• 
Ambiente e Denunciação da Sxploraçio ilegal de madeira nos Esjados 
do Pará-PA. e Amazonas-AM.,x.x •.• x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Nada mais houve à registrar. 
Manaus-AM., 02 àe outubro de 2001. 
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