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Apw·ar d enunc La
sobre

&lovorEÍ,

invasão

formulada. pe Iu Ação lroolÓgioa Vule do Uuapo1·é
envolvimento

e exploração

de

.

a.

do LBAMA no apoio

í'unoionárioe

F8ij8°fe[cf ºNA<:IONAl

de madeirua na !lábio

t:1?

CONFERE COM Ultlut.'<IAb

FONTli!l DAS INFIJ llMAÇÕli!l:

O

baseou-se

rela·tório

presente

··-tffe,-- . .

:;.:;~~;·-·./

prinoipu.lmente

no

dapo.íment o

na 11.ébio Uuaporé,

no período

25 de aeosto de 1989. Sa.lientamoa que o de~oimanto pres tudc pelo

é

através

documentado

de um filme

realizado

duranne a expedição,

I_

do

-

pesquisador J'OÃO AL.BT!lnrro UIBN.rno, da Ecopo:ré, que por sua voz obteve as
formaçÕ-3s quando da expadiçü.o reu.lizada

,YMAI

DO INOIO •

ili

a

tle 21

pcnquí uudor
o qual

tive

mos a opor-tuní.dade de assistir.
Também

consta

em nosso 1·elató1•io dadcs obtidos

él.tru.váa de

averi

guações no Pocof de Rolim de Moura.

RELATO:
O Sr. J'O.ÃO llIBIDIOO contou-nos
roa e grileiros

dentro

da Reaerva , e

que os mesmos jugaram-se

que

que flagrou

a pr eaença de

isto só foi possível

mti.deirei

unicamente

Pº!.

da Madeireira

Len

com sua sHua.ção regulaz·izada..

Citou o caso do Sr. SÉRCIO LENZI, proprietário
zi e Moachem, que ao ser encorrunado

mad.ei.L'a, com o auxílio

1·etirando

<lo

caminhões e dois t rut o ces , mos t rou poaauí r um p.Lano de mauejo elaborado

' firma Canaã, de Rolim de Moura, cujo proprietá.i).o,

Sr. QUEIROGA,

do.la

pel11

é ex-r'une ío '

nário do IBDF.
O referido
pelo INCHA, assinado

projeto
pelo

MOP.~

pela Engº Florestal

baseado

1

em um documento de posse emitido

Sr. J'OÃO BOSCO OLIVElllA

lí1.RANClSCO HUIZ lilILHO. Na ocuaí

assinada.

foi

D.üJ ANDHAIJE,

<.le

li'iocul

MARIA LÚCIAIO VAL VILLAlUiS, re1:1ponsável

pelo

,

o m4u.eirairo

possuiu.

nome
a

ãc

ainda

0111
umu..

Pooof' do IBAMA em Pimenta Bueno , a qual iria

accbez-t ar- o transporte

ra.

'

Not

da

OlD
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A firma Mapel, sediada em Alta Floresta,
da retirando
punha

tuadei.z-aa da lleserva. Seu. proprietário,

da do s documentos

enoontr!.

-

o Sr. JAOOD P.filLlS::iAlU,

dio

pelo I.NCUA pa:r.·a. p.1•etensoa 1i1·oprietÚ.rioa

f'or'neo í.doa

í

·tambémfoi

sendo um em nome da. Sra. NINICEDE OLIVEIHA UOl'JÇALVES. O Plano de M.auejo

também

foi elaborado pela firma do Sr. QUEIHOGA.
Para o pesquisador da ID::o_poré, ficou claro que exí at e um
tereeae

de algumas pessoas,

ISIDORO ST~HILE,

dent1·e as quais o -.-PFefei

problema social.
serva.

to da Alta F'loresta.,

e o Sena.dor OLAVO PillJ.lS, que prestam o devido apoio

em inoenti var' a invasão da Reserva. de tal

Sr.

político,

um olima

de

a diminuição da. á.I'ea da

R2.,

forma que se possa criar

Criado o problema., a solução seria

in

O Senador OLVAVO PIRES já recolheu a. assinatura. de 1700 pretensos

prietários,

com o Lnt areaae de solicitar

junto ao Presidente

p1·2.

da HepÚblioa, a

re

du9ão da área.
Segundo J'OÃO IUBEI.H.O, o
dição

cons t at ou que não exis·tem mais que

:problema. sooial11 não exiatu,

11

expe

A

25 i'a.m:Ília.s no Looal, e que a. maioria

1

das posses estão abandona.das, formando oapoe;LrÕes.
Dois posseiros,

DO MA.n'rINS SALES, dec Lar'aram, ao pesquisador,
tos

a sairem da· neserva,
•

.,4 ~

í

.::i.

ano passado eet1.1.vLJJn

ccnü nuarem pelo Sr.

dispo.:?_
ISIDOOO,

í

,

são distribuídos

entre amigos,

P!:,

'

do PTB, .nwna clara iutençã.o de obtenção de rendimentos

e correligionários

polfticos.

110

da ur ea,

Foi observado que os lotes
rentes

que

porém :t'orn.111 conveno Ldou

pois o meamo gar'ant a a posse

-

GERAL

senhores VJ~LOMiflO PACH.EXlO DE CAMARUO e

As posses são

11legaliza.das1•

pelo I.NCflA, que está

pz-omovendo

w11

verda1

deiro "assentamento" dentro da Ueserva.
Pezgunüado , por mim, se··ela aa.bia. do,envolvimento de alg\.Ull
fUQOionál·io do Poconde Rolim de Moura.,,.i·eapondeu que ~o,.embora
que.,a. :omissão dca-unasmca é gritante.

~,, . , . r,

Disse que,pu.v,.-oomentá..rioe

desconfie,~·· jÚ
sobre o

reoebi

mento·de· propinas, . po~ém·nada pode. provar.

AVERIGUAÇÕES NO FOCOF;
Perguntei
providência

e111 relação

nenhwna.

aos membros do :i;ooof porque não tomaram

a invasão da Rébio. Informa.1·a1n que a diet&ncia

é
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SERVtÇO

PÚBL.ICO

e que a vários mêses o vefoulo está.

00111

FEDERAL.

defeitos mecânicos.

Informaram que det eofiaraa dois .J:)la.noa de manejo dent ro da
bio e que não forum Lí.ber-adas e-u.ias .florestu.is,
Fiz um lavw1~w11entodo ·~odo1J oc l>la.uoo

cuja áreas se localizam nas Lí.nhus do u.oasso

à

u.u

na-

mu.11ojo ox:iu~outao

Uelúo, 'bem como do uúu11.:1J.·o

de

guias fornecidas para os projetos:

Plano de Manejo:

002126/89

fUNOAÇJ.O N.AtCION.Al DO INOIO • FUNH

Ltda

Interessa.do:

Mudeil•eira. Sabrisa

Proprie·bú.rio: Vitoldo Du.loevioz

cóNfERE

t;O:-t Ultlul~/\L

º., .Ja....., ...-······L--···'-1~
a.l)S\NATURA: ..

----·····-P

-

Endereço: Linha 105 o/ 142
Guias fornecidas:

Nenhwna,

J Plano de Manejo: 00487/89
Int aresaado r li'loreata. Madeireira Uda
Pl'oprietá.:i:•io: Jo1·ge Moraie Coimbra
Endereço: Linha 144 o/ 146 - Seto1• Uio 131·w100
Cuias fornecida.a:
J

Plano de Manejo:

55 (oinq~entu e oinoo)
00184/89

Interesac.1.do: !i1loroatu. Madeirei1•u. L'tda.

P1·oprietário:

J'osé Carlos de Oliveira

Endereço: Linha 120 o/ 122 - Setol' Rio Branoo II
Guias fon1ecidas: ' 40 (qua..renta)

Plano de Manejo:
Interessa.do:

.

00850/89

Mapel - Ma.d., Peliaat1..L'e L'tda

.Proprietário: ~ativo Klein
Endereço: Linha 136, vioinal, cortando linha.e que moz·rem

na

Reserva,
Guias fornecidas,

i

Plano de Manejoi
Interessado:
P'l'oprietá.1·io:

oo.-

60 (sessenta)
00108/89

Si1'1co111~e:.r, Scl~erer Ind e Com
.A:l'i IniÍ.oio Schere.r

0111

·---

.

. ...•...•.
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SERVIÇO

PÚBL.ICO

F~Ç>ERAL

Endereço: Linha 120 - Se·tor Riç, 13ranoo IV

C,

Guias forneoidas:

:.Nenhuma.

Pltulo do Mm1ojo1

011'/5/89

Interessado:

fü•aail

Gentra.1

lnd

P-l'Oprie·tÚ.:t'io:litiaon de Souza
Eudereço: Linha 102 Lt 45

35 (trinta e oinoo)

Guias fornecidas:
:/·

Pluno àLill Mu.ue jo:

oori 78/09

Lrrt er-eanado r Bru.,ül CentI•a.l Ind e Cow de Ma.d.eiIW3 U<la.

Poi·prie·tú.rio:

de Bouaa

lill1Jor1

Ende.reço: Linha 102 Lt 46

~

Plano de Manejo:

002044/89

Int ereoau.do: Galilm. e Cia. L·tu.a

Proprie'tÚ.rio: Altair

Brida Pereira

e/

Endei·e90: Linha. 120
Guias f cz-neo í.das r
\

Plano de Manejo:

118

Nenhuaa

00·755/89 ;:.

j 1 /1//

81/

Int erossa.do: Mudeil·ai1·a Sabrisu Ltda
Prop1·ietEÍ.rio: Apar(:/oida Luoímara ·cos·ta
Endereço:

' o/ 140 - Setor ~aaoo
Linha 134

Guias fornecidas:
'. o

Plano de Manejo:
. Int eresaado:
Proprie·tário:

10 (dez)

00485/89

\

Rovermad Ind e Com Madeiras Ltd.a
Arlindo Buss

Endereço: Linha 110 o/ 36

11

Cuias f'o.rneoí.daa s

25

Plano de Ma.nejoz

001138/89

Errt er-eeaado r

(vin·~e e c noo )
í

Made1•gallo - tml M.ud. Ga.llo L"tua

UD
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~
1

1

SERV!ÇO

Proprietário:

PUBL.100

FEDERAL.

llenedHo Gonçalves da Silva

Endereço: Linha 120 e/ 122 Lt 24 - Set.or Jlio Branco V
Ouí.aa fornecidas:

2'.) ( vinte

e
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CONCLUS0ES/CO.NSIDERAÇ0ll!3

D A T A:~·u· R.•• :······ ·--~~

i

"SSINA•

1 - A llebio ea·cá invadida

upo.í o do polítiooo

1>or grileiros

•

-

'"'·----

e mudeirei1·ou,

com

do iw·tado J
2 - O INCRA está fornecendo documentos de posse aos invasores;
3 - Ex:iate o Lnt ez'eeae de criar

famílias

esta.lJelecidas na Ó.:rea, ví.aando

4 -

.n:.

SWl

si tuaçíio é reve:.c·sf vel,

.

.

a imagem de que exiErtwn vari.as

1·eduçí:i.o;
ba.s·t ando

que ocor'ra a. z·etíz-ada dos

posseiros;

5 - EXistem vá.rios planos de manejo elabora.doe
va. ou em Ú1·eaa limÍ trofea,

da

Reser.

ví.eando o. r'e ~iru.du. <la mu.deü·a;

6 - Houve libe:ro.c;uo de Ncuaa 1i1iaca.ia,
no, para a Serraria

dentro

pelo Pocof de Pimenta Bu~

Inpe.nal (Lenze e Moachem Ltda), referente

a Pla.no de Manejo'

0222/89. Esta Serraria foi flagra.da :re·~il·andomadeira da Heaerva com estas ~otas;

7 - O Pooof de Ilolim de Mou.i·a., libe1·ou guia.s florestais
Madeireira Sabrisa e Mapel - Madeireira Pelissari,
ReservaJ

para

também encontra.da.a dentro

a.
da

I

8 - Não fioou esclarecido se as li'bera.~Ões :fo.i:·wn conec rent ea
ou se houve desvio de uso das ~uias pe+as ma.deireiraaJ

9 - Os endereços das proprieda~es, constante nos projetos, \ são
vagos, imprecisos;
10 - Considero que houve, no mínimo, omissão do Pooof de Roliin
de Mow•a, pois sendo a. uní.dade do lllAMA mais p1·Óxima. da zona ele invaaüo,

1

-

deve

ria ter tomado providênoiaa;
11 - Pude oonoluir que toda região tinha oonheoimento da

-

inva

suo, fato que difw!Cliu-se lo.I'gWJaente, por oons\L,'"Uinta o Pooof de Holim ue Moura.;
100.•

QlO

' t:

.•

••

12 - O IBA.MA. mantém convênip oom a Cia. Florestal, que por aua
possui em Alta Floresta
tal,

inclusive

vez

-

D I Oeste umu. unidade eao Iuaí, VII. para o polioiti.mento
flores
.

com viatw:•o.s adquirido.e com reoursoa do convênio. Desconheço

se

houve adoção do proviclÔno Lr.~a no uoubLdo do co lu.Lr u invr.a.oü.o.

SUOES'IÕE3:
1 - Que seja. imedia.tamente suspenso o f'Qrneoimento de G'uiaa f'lore!_
tais

para os projetos

da reaião,

a.té apw.·a.çã.odos f&tos J

•'·'· · ''

2 - Vistorio. z·igo1•oaa.imedl,G!.ta. nos ..1>1·ojetosJ

1

3 - Análise dos dooume.ntos de posse existentes
Procuradoria.

e'l'U!>O

de tr1.1.bulho oom o objetivo

os plunos de manejo da x•eeiü.o, 001111loato por téoniooa,

sível,

nos projetos,

Arquivamento daqueles ouja dooumenta.çã.o seja ilegal;

4 - Formação de um
doa

.

1

pela

'/);J,;.,"

de o.nalisur t,2.

pz-ocuredor-ea e, se po.2_

por eleme,rt;os do CREA/RO;

5 - Denúncia ao CREA. dos profissionais que elaboraram projetos de.E,
tro da Reoio.

', J !l,

r ,··, , J,

1

n

Porto Velho, 28 de Novembro de 1. 989 •
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