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~.m atendermos Ordem de Serviço n2 035/41 SUER da 24·~011~9l'. 
Noa dealocamoo dia 25001.91 às 8100 Horas em v-latura de-propriedade de,!_ 
ta A.DRA/FUNAI, marca ·tcyota, placa AJ-5714 até. o Km 120 da t-.cansamammq 
ea onda encontra-se inste.lado o Posto de Vigilância Arara I~ Chegando ~o 
no manoionad.o PV-I às 13130 Horas• fomos inform.adoa pelo servidor MM.,._ 
el Lucas de que mesmo já ouviu comentários de extra9ão ir;reguJ.ar d.e ma. 
deirae (mógno) no travessão do Km 155 da. tr~mazônioa1 ma.a ~o nos i11-. 

afirmou n.a.d& G 

Às 14:30 Horas do mesmo dia r;aím.os do PV-I~em dire9ão eo 0 

travessão do IDll 14,J da ·t:ransama.zônioa!, chegando atá a fazenda jt.u1qt.1.e1ra 
0 não obaervamoe vestÍ.gios a1gw?l sobre extração de madeira por aqueie i• 
.. ,ravessão~ la 16100 Horas do mesmo dia entramos no travessão <.lo Km. 155,0 

~~ da tran.eamazôniaa~ um t-:raveaaão de difícil aoeeao devido 6pooa de forts 
17!Varno na região, fomos até 17 Km do travessão e encontraJJ10a um cami..,. 
nhãa aaz-oa :foord.~ modelo 22000~ cor branca. Devido problema.a mecânicos.o 
o 1"'efa.rido f~aJD.1Dhe o es1·itva. ea·:;aoiona.d.11• no m.:Si,t· 1..~.o tr.'.1..,.tEJl!,a~:f,:, j\i. vé.r.i.01:1 ~ 
dia.Sp J.nt:4-LWive com os 1.Lois :pneus dianteiros vazios. Segund.o in:f'ormagão 
de more.dores daquele· travessão', quando o cairdnbão t'icou estacionado por 
p:roblemaa maoâniooa, estava carregado de m6gno para ser transportado ·, 
ao Klll 120 da tra.usamazônica :para a Madeireira Jaó de propriedade do se 
nhor N:1.lson, vare9/ior de Medioilândia (ron 90 da tranaamazônica) o que ., 
praticamente à 15 dias e..n.tea da nossa chegada no retsrido local., o Sr.,,• 
Nilacm haveria mando um. outro caroinbão at& o traveaaão do Km 155 para .o 
fazer o transporte d.a oai•ga de mógn.; do oaminhão que ea't;ava eni pane. P,2. 
mo~~ :tnfo:rm.adoe tamblm por um morador daquela vizinha.n~a que o Sro Nilso:n 

,,, 

t!n.l.la deixado um t:rai;rar de_ esteira em sua casa (morador que :Ln:f"ormou) ;, 
para ra:i~ormar o travessão do Y...m. 155 par.a efetuar eacoa.m.en·!;o de madeira,9 
Do mês de janeir·o, mas devido o igarapé São Pedi~.;, tar cortado o t:r:·avea .•.• 
11:1ão do Km 155 i) 1-asolveu transportar o mesmo sobre um carreta que eneen» 
'hreva=ae oa?Tegando poete para a. cidade de Medicil.ância at6 ao IDn. 120 10 
da traneamazônioa. Nessa miaaão no tl"aveeeã.o d.o Km J.55 da. tra.neamazôniOili> 
oa ae eratendet.11-Be ai,6 17 lDn do travessão devi.d) enoontrs.r-se sobra o -era. 

' - 
V9~~ão tun ~ore de ;porte m&U.o ca!da e também por o iga.rapti' sio Ped.ro 
qufl! passa pelo travessão "'aar :Lmped.itlo o tranaport;3 <.h:i ve!cule;, maa ee ••• 

gundo :1.n.forn:.agão de m.o:rrulo1"'es do travessão a re1i:'!.I·etlf.a da made:t.ra ost~ ~ó 

sendo no interior da .lrr~a :trutíe;ena Arera !I aproxim.ade.mente 25 Km no ;~ 
sant1d.o ao Rio Iriri. n 
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Para. que possamos cona·tata~ o local exato da retira.d.a de ma~ 
du:tras,, a m1eaão deverá ser m.Gzrte.da. mairJ ou menos com duração da 15 l' 
41,.e.a 9 W!1S. vaz qua a maior :i;,arto do ·~l'·aveasão chrve:re ser fieoaliza.da. à· 
pi O também. por consequêncda r.le. &poca. do inverno esta tzabalho ±'.ica. um 
tanto de.mera.doo 

A o ~a:úw.os da vio:!.na.J.. ú.o IDn 155 d.a ·ti .. an.aamazônioa per-noita 
mo6 na c::t.dade de Uru.a..1.--á {V.m J.80) 0 na manhã aogt1.inta (dia 2G.~Olo9l) às 0 

e,oo Horas noa deslocam.os atG o tra·v~ssão do Km. 185 da í;:r.ansv.mazônioa o 
fomos até a ssrx,ar:1a c:tn .rua.deire:lra. ba,.mi.a\ih (maZ?gem etiqu.cl"da r:il.o · -:2.ri:r'i)·9 

0 obeo1"V'BJDDS qu.e moama. enocm.t~·J.~a: •. -so com soua tra.ba.lhoG· para.1:1.zadoa ctvsde 
e. l~.m:irt.ar e:rpeu.id.a palo Juiz !!1edaraJ.9 mas que seguri.do :i.l'l.fG:i:-m.ação c1oa {I 

funciorufrloa ele. oei-raria 'bar.La.eh et:1.son e E1ila'1n~ a madaiz-eira Bannach ·º 
aatá abatendo á...~ores de mÓgno na margem direita do Rio !riri e que es 

te mês de tevereiro/91 meamaa serão eaccadaa para o outi .. o lado â.o Rio Iri 
Iriri ( serraria bannaoh) afim possam ser beneficia.da.a~ Acreditemos que 
devido oa aer-.fi9os da se:rraria haver sido interditados a~ravá~ liminar' 

Judic:l.a19 mesma não poderia. 1:Jar 1•eativada aem uma ol,ltra l.iminar da Jus 
tiça Federal autorizando9 uma vez que m.oncionada aerra.ria encontra-se,• 
1natalada :i.10 inteior da li.rea Indígena Arara II interd.i tada ( Cachoeira 1 

Sêoa/I..t"iri)'o 
Oboervamos também que o ra.ma.1 onde leva até a madeira em. - 

'bargada pela FlJNAI ( Igarapé aem Tripa) , não h..11 vestígios de tráfego e.te 
v-e:Íc:ul.os, inc1u.sive abandonada. a que momdo:ras daquele traveaaão nos in - torma:.c-am que realmente desde o embargo da madeira não houve trânsito da 
VflÍculo,, 
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Aproximadamente 51 ID.n no travessão do Xm 185 da tra.nsam.azô 
•••• 

sentido à margem Rio .Iririf ao lado direito do travessão obse.:,: 
toras de mÓ5"0.0 abatidas recontem.ente (maia ou menos l mês) e 

.e segunde inf'orm.a.çõas de moradoras do travessão, pertencem ao Sr. P9M. 

do Detro1t9' morador da. Cidada uruarã, temrtamos looa11zá-lo .mais não 
1 possíveL, .Aai tuagão df; madeireiros e posseiros desde o ~cio do t!'_a 
,s;o do F.m. J.85 até a margem do Rio :i:riri é aleu.'mants0 eeae á o caso ·" 
1:lsd(ii:M"~gaa que é proprietária de 11W,\ fazenda na h~a Ind.Ígena Delim.i - .a (aegu.ndo o Paloco dono da madeire±ra)f> mesmo viam abatando há ano~' 

wi;.gno no looal onde estrt inataJ.ad.ra swii .fazenda. Sagunin in:to:r·ma9::~es d~., 
.r..u.>radoreo ·~p :, Jt Jt:rouL · S ~ J:>ol.a ro para.~~i -rou c,.s ·!; 1;at. lJ1'1.).·: &e sE.hJoa.men 

.. to de madeira aproxi.tnadari:mnte 60 dia.a no traveosão do Km 185, em decoJ;'o,lo 
r$ncia. de fc,.rtea ohu:vaa na regiã.o • 
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!a l7s30 Horas do dia 26.01,91 ao ea:!rmos do travessão do Km 185 da 
t:ransaroazônioa, na 11 ponta saindo do travessão aentido à cidade de ux,aa 
;l'.'t! encontramos 03 camjnhÕes oar:re.gadoa de mógno já benef'iciadoa, inolu• 
aive havia um oa!do sobre a ponto 1 regiLda'"SllloB tudo através de fotogra 
fias e podemos envi,-las para oonheoimento da superiores,,. Tivemos opor 
tunidade de conversar com motoristas dos caminhÕee a nos oonfi.rmB.ram i1 

que eram :realmente do sr. Polaco a madeira beneficiada e qu.e haveria ' 
vendido à S:EMEX ( madeireira de santarém.) , m.o·ti vo pelo qual estavam efe 
tuando referidQ t~porte das mesmas. Infon!ia.9Õea d~ moradores da Cid,! 
de de Ui--ue.rá. t é que toda m.ad.eu•a (mÓgno) que. encontra-se na mad~irva:rga.e 
foram abatidas na Área IndÍgena Arara. II, motivo de ~o existir esta em 
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páoie de madeira nae redondezas de Uruará à não' ser na A.I. â.elimiteda.~ 

Al taro:i.z,a-Pao, 01 de Fevereiro de J.10991 
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