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INTROJXJClO: Haja visto, nosao interesse

pela preservação

das E§.

se1·,às criadas

no~ ~ ~a~u de Ronuonia, em especial ~a do Vale do
Guaporé e a partir dos ru:moree de forte agressão a lieserva ~iolÓgica do Guaporé neste ptir'Íodo seco de 1989, planeja.mos uma
expedição a mesmao O IEF coincide.o.temente ia desenvolver u.m tra
.•.
balho na n~ B~ Go e nos foi permitido acompanha-los.
A Reserva Biológica
do G u aporé
.

apresenta uma /

grande riquesa de ambientes diferenciados e consequentemente de
·,·

flora e fauna.
Estivemos no lado leste

ÁREA VISITADA;

da Reserva., na. parte

também e. leste do Rio llla.asa.co, .mun.icÍpio
te-ROo Entramos na Reserva pelas

de .A.1·ta F~ ores ta do Oe_!

-

95 e 120 ( sentido

linhas

/

leote-

oeste).·
LINHA 95- Entramos 85 Km, no interior

da Resreva por esta linha

~

que esta si~da

geograficamente

trecho percorrido
cerrado e cerradãoº
solo,

que apresenta

nesta

t

a nordeste

Todo o'

llnba,
pegou área
com vegetação de campo,
'
.

uma decorrência

de baixa profundidade

impedimento rochoso

tindo o desenvolvimento

da resi,rva.

das plantaso

superficial·,

Nas baixadas

do /

não permi-

encontra-se

s,2

los de maior prof'wl.didade, onde há ocorrênoia de fµ'Vores e madei
ras nobres,

principalm.ente

ros mantenham as estradas

a Cerejeira,

que :faz com que madeirei

e pontes ali vista.ao

1ao; Bnjr.ramos 46 Km no interior

da Reserva. por esta
onde a vegetaçao predominwite, e, de mata.
LillHA

a pretensa

-

linha.,

A partir desta linha, saímos em rami~icações para
fazenda do s-1'. Agostinho Adoaldo Faedo e para áreas

de retirada
de madeira., onde encontra.mos v'1.r1aa esplanadas
toras d~ mogno e cerejeira.

a

com

Segundo pessoas da região,
linha 120, a qae so-~
freu maiores danoa por invasões de colonos e madeireiros. As linhas dentro da Reserva foram ~eitas por madeirei.os e não seguem

uma orientação

reta

· .•...

•

dia,

fora

como seus nomes fazem supor.

Esta J j nha inicia-se
em cujo

da Reserva,

'' l

A

no patrimônio

de Isidolân-

o i.0Íc10 por siJlal

ra.r:.._ ( do Oa.r lã.o ; º

tem uma ser-
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D A TA:

abriram as estradas

tranait~veis

Foram. os madeireiros

partir
to-··

a

.,··

.

sob~e aa Reservas do

1966, quando

de

a exploração

pre
•..

'

datÓria as consumiu fora destas
gidas~· Foi declarado

que

interior.

A pressão dos madeireiros
intensificou-se

.1.----

at~ a Reoer~a e são eles que a-

nualmente as recuperam. no seu
Estado,

JJ..._

..... sãe·-~in,..i""âl

M.AJ).EIR..filRA.Si Aoredi tamos que as madeiras,.~:,

razão que motivam a invasão da Reservao

Cj Z:

ülU\.;tNAL

P,,reae, que deveriam estar

prote-

por mà.ia de uma pessoa que estão no local,

sendo um deles

o ~

as na reserva,

na verdade

o

Faedo, que mui toa doa que se apossam de F.!!
estão apenas interessa.doe

na venda da

madeira. Foi citado

que houve ano, que wn gru.po madeireiro fechou
a entrada da linha com corrente e pistoleiros
e só eles podiEUn /
rettrar madeira, além de forçarem oe grileiros e posaeiros a Vef!
derem a madeira ao mesmoe

Os grupos madeireiros da região
nacional

casião

foram pego a apenas OtE (dois),

da batida

os mesmos se julga.:vam

que;

a

R.».o;,

este patriui;nio

em condição

legal

que tem roubado

s.i.o inúmeros e por ounicamente porque

para a retirada

de IDB4e!

'

ra,

pois, a operação que deveria ser sigilosa, quando ohega.mos a
reserva, já era do conhecimento dos invasores. F~oa evidente, a
.
nos Órgãos que deve-

,•

existência

de colabor~ão

com a. ilegalidade

ae Reservas.

riam ser de proteção

F0ram pegos no interior da Reserva:
-

..J

= MADEIBETRA MAPEL, sediada em Alt.~ F~ oresta

do Oeste-RO, do 01~

vides Jacob Pelisaari. Estavam
retira.o.do madeira,
.
:,

nb.a 120, Vimos 02 (dois)
trator

=

caminhões de tora

da li

e posa.ivelmente

tinham
,,

nas imediações.

MADEIREIRA IMPERIAL, sediada

encontrando-se
pai,

-

no final

por ocasião

ambos da referida

em Cacoals-.R.0 de Lenzi
o Sr.

d.a vistoria

firma,

Ruiz Bi.lhop vulgo "Loro" •' Estes

e !doschea,

LUi~ Lenzi

na 4,rea de poaae do Sr• Francisco
estavam

retirando

madeira na ~

aaa 95, onde na ocasião da batida dispunba,;a de 02 (doie)
.
e 02 ( doía) oami obÕes em operação. ~inbam illwneras torae

.

j eir ... '3 al.gwD.as de

trados,

apresentaram

LU.Ug.hv

t1eplan.a~s.

notas

e e eu

de retirada

tratores

Os dois caroj oboes ali
de madeira,

"

de cere-

encon-

cari.Jnbada5 e

e assinadas

pela

Engl Florestal. Maria Luoia

do Val Vil.ares

IBAMA de Pirmen ta Bueno-liOi que foram baseadas

do

em dooumentos mal

inte.natonados emitidos.pelo INOBA e em projetos de manejo tambtpm
sem a menorvalidade
de MOura,.. RO.

#

da firma de

norestal 0-AtbNiolim

DUµ1ejo
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reiros dentro da reserva/ Eles roubam madeiras de alto va.l.or e
gritante

doa casos anteriores de vistoria, receberam
tas,

no má.x:Lmo alguma.a mu!

pouco sig.oificati vas perante as somas que oper8m.G No entan-

to, eles entram na reserva com tratores de pneus, esteiras, skider' s, caminhões, jeeps,

m.o.tocioletae, motoeerras e estes equ.ip!
.-.
mentos •. caríssimos
utilizado·a
'como ferra.mentas de roubo não são
a
.
.

-

preendidos ou ameaçados, de forma, que eles pra.ticame.c.te não tem
risco, al~, de contar oom pessoas corrompidas dos 4rgãoa que lhes
avisam com antecedência: O solda.do Barbosa do pelotão florestal
de Alta F1oresta do Oeate-RO, fez um coment.~io a respeito

1

da

nutilidade das vistorias que eles tem feito, dize.e.do sobre o oco~

rido

em

que fizeram

operação

no P.I.

Rio BranCOo Ocasião em que

o madeireiro Evilásio mostrou aEi.es como eles eram usados, para
posteriormente elementos do IBDF e FUNAI estorquirem mais dinho1
ro dele madeireiro e que passado o caac o :madeireiro em questão,
não ve:W a responder

qualquer

F,tÇão

judicial

ou a sofrer pena de

maior seriedade •

..
FOSSEI.ROSE GRILEIROS; Nas .~eas em que entra.moe,
morando efetivem.ente

dentro

·da reserva,

03 ( três)

encontramos

famíliaso' Todas

l20o ruas destas famílias, entra.I
ram na Reserva por receberem 'tioaçao
11 de terra
do «:
-ro Fa.edo.· Na.li
localizadas em posses na linha

f

I -

I

nha 120 há vá.rias posses, onde oe iretenaos donos derrubaram um

en,capoeiradaa e aband~

pedaço na frente e as áreas encontran-se
nada •..• Vimos além ut:ts "'"";;,' nesta. w~sma linha
'.

,1

tar queimada (sem morador) e uma terceira,

uma derl'L4ba.da eem e§.
onde encontravam-em 03

(três) trabalhadores contratadoe que estavam roçandü capoeira
derrubando mata,

de quanto,

mas

numa ~ea que os mesmosnão souberam

que ~ pretendida. po:r um madeireiro

e

prscisar

de 1.. 1ta nore.!

ta do Oeste HO.

Na 11.n..ha 95, nio chegamos a ver nenb:nrna posse,
porém,

encontramos 02 (duas)

terior

da Reserva,

um :pedaço de terra

:famílias

onde um tal

de nu

que ae dirigiam.
II

chiquinho",

para

o ~

havia "dàdo11

aos mesmos. Estas bondades de se fazer Refor-

3

ma Agrária
t

.•... (dentro da Reserva)

, • fato in.fdi to para mim no eat~

do, mas a intensão real,~ oriar U;m problema soei~ para ~usilf!
car a di mi nuí.ção da mesma.o
de Oamargo e Geral.do ~

O Sr' s VaJ.do.mirf Pacheco

.

tills Sales, dois dos posseiros encontrados na m-eserva, citaram
estavam dispostos

que o ano pa:ssado

a se.ir

,

da mesma, por~,

convencidos pelo então prefeito de ·Alta F1oresta d'Oeste
rem porque eles iriam conseguir a liberação da Í,rea.
Segundo in!ormação do
_ -~

s41,,. Faedo, ~ 20 (Vinte)

da reserva (lado· :n11Ni<o"NAc~oc.~o~
1
·
CONFERE. '

. *,
~~-

projeto

lSID0LÃNDIAz Este

~oi

a fica-

-

!tuJJ.1.lias
morando no interior
.

foram

_1,,.
.. ':'.

O ATA:_

DO \NDIO - FUNAI
o1tlül.'IIAL

Cj 2

·1 __ ....•..ô
-- .. --- -------'----

de dis"t;ri to de a'Ü. gotitUP'~J···IIO···~

pelo Sr. Isidoro Stédi.l.At, e:x.-preteito de Alto Flore~
ta d' Oeste;' O referido Sr. comprou 16.000 ba, de um serin.8a.liscriadm

ta. de GUajar~ Mirim e os seringueiro a que vi viam na. é-rea, as ma:r
gene dos igarapés Oonsuelo, :Branquinho, Telebinto e Colora.do. EJ!
tão hoje marginaJjzadoa,· pois, aparentemente desoonheciam eeus · ~
direitos/al~m, de se sentirem ameaçados. O distrito de Ieid~lâ..ll
dia, foi criado a pouco mais de 1000 metros do igarap~ Coneuelo,
que ~ a divisa

da RoB.G.~'A criação

de tal

distrito

.nesta loce.J4.

dade beneficia unicamente o Sr. Isidoro, que '- detentor tie uma
,
,
enorme fazenda ao lado do mesmo,a~'Jl, te ter uma serraria
aJ.4
instalada

):" outras

O 3 ( três)

serre.rias

vivem de roubar madeira da. R. B.

Goo'

e outros. ma.d.Pi.reiros
li~

raram o :funcionamento destas, serra.rias,

ae concebe,

em local tã.o

que

oomolibefavor~vel

a destruição da reserva.
Além do ma.is, o diatri to foi oriado em região
solos de baixa fertilidade9

tanto fora como dentro da reserva.,

tornando

o inoenti vo do Si!• Isidoro

dif~cil

viabilizar

de

a vinda

e fixação de pequenos produtoras .na regiio: Estes podem servir
maia como

testas

de ferro para :tutura.s fazenda.ao

O Sr. Isidoro conseguiu a inata.lação de uma unidade d.a Ceron,
lém de pilsto

de distrito

de uma antena parabQlioa (doado pelo governo), ada suoano· Há umas 20 (vinte)
casas neste projeto

e a antena parabÓlioa deve servir

cias de comerciantes e madeireiros.
as a prefeitura da Alta

Hf

questão

WDa.s seis residê::!
de uns trinta di-

F1oresta do Oeste-RO assumiu

bilidade do distrito que era então partiau.lar

a responsa-

do S-.,. • Isidoro.~

4

ONI.BUS: A Em.presa U ião Cascavel,
~-

n

a cada 02 (dois)

Isidolândia

de paesageiros;•

i

indaguei

est4 previsto sair

INCRA:

Considerando o baixo *ero

ac motorista,

deficit4ria, por~,

Pelo visto,

O atual

executor

e este confirmou que a

dias~ que a empresa·a ,mant~ porque

uma. estrada

há mais perigo

à Bo1'via~~

ligando Isidolândia

da Reserva pela .!renaei'

a integridade

do INCRA ( executor regional)

OLiveira. de ~drade1,· pessoa de confiança

ão Basco ·

-

1

.

'

li.nha

faz a Jjobs Alta F oresta

dias.~

1

Sr~; Jo-

do eena.dor

está loteando a R."B.G~ .' Assim nos foi possível
'
.,..
Eat4" dando doc~tos
frios,
aasillados por· ele mesmo·;,''

Olavo Pires,
constatar~'

onde Consta que a pessoa~

pretendente

tro da Reserva. •.•.

deu.ma

A TRAMA, O loteam.ento que
e rnqsoas

pelo Visto,

t -·--·····; 12
est í eend~5~e~o-a-·~o
ru(Beservá,'
1

os amigos d.Ó

tão apenas illteresaadoa

rres,·

s".

:fato

iriam d·.tetribuir

que dev~ gerar

ambiciona ser governador
A partir

madeireiros
liv •.. .JiVelmente GJ!

na venda da madeira e al>4s a retirE.\(ia

deatas·, nos foi relatado·,

feito

.ÍQ _. ./

º1avo
do seu y,p-r+·· ,, ... ( PTB ~ na regi~r,,, que

prodlltores,,

de x ha de.D;-

FUNOAÇAO NACIONAl DO INDIO • FUNAI
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contempla

êrea

a terra

a pequenos / ·

dividendos po~tioos

a quem

do Estado~
da declaração

do exeoutor do INCRA, 'foi

pela firma do SR. Jo~

plano .de manejo·!loreatal

te Queiroge., ex B.8;ente do lBDF e cadastrada

no

Cava.lcá8

IBAMA de Piment~

Bueno -RO.
Tanto o Sr.· Olvides Peli11sa:ri

como o Sr. Ruiz

informaram que haviam

outros dooWilentos sildlaree
e depois /
quu.ndo em Alta Floresta do Oeete o sr: Ru.iz foi autuado, o me~
mo mostrou um mapa, onde constavam aproximadamente uma dezena
de preten~os

lotes

e informou ainda que .em um eacri tçrio

te. F~oresta. do Oeste,

havia um mapa grande.com todas as 4:reas:

J:: vá.iido ealientar
ra a. retirada.

que nas.ta distribuição,
de madeiras, i'oram brindados

s ,... •· oLavo Pires,

de A]:

que a princ~pio
correligion4rios

como a mulàe:r do representante

Floreata do Oeste ( hoje foragido

da. po~cia),

i

p~
do

do P.rl3 de Alta
e o representante

do PTB em Rolim de Moura C Sr.1 Seraf'i.m Resende Neto);'
O madeireiro

toe oompradeedestes pr~teneos
lor de NCZS 9.000,00

Peliaeari

-

diepunha de doia docu.men

donos, onde ccnzrtave, recibo

no V,!!

( nove mil cruzados novoe)J,cada um;de duz~

5

.

.
tos hectares~1 A firma de planejamento florestal,

recebeu .NOZ$

6~-000,00'i seis mil cruza.doa novop), por cada plano de me:iejo
em duzentos ha e nestes planos f~•

made!
ras de lei',
sendo que no doowneiito 4" D~A ~de
de O...,., i veira
.,.,
.,,, ~
.
,
~
GonçaJ.ves oonsta.va. ma.is de mil ~- Jac>V,oentoe3 metros cµbiQOS de
mogno em duzentos hao Pelo visto. taml>~,
.. c~m a posse destes
"dooumentoB"
.

.

eles retiram

,.
~eae

. divisas na

~elaaiQnados v.~ias

a ms.de_iraJU.O puderem, pois,

'

não l1'-,
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APOIO POL:fTIOO: Os danos qQEÍ ~

!oram predo~u"'-·:~4i;.~
o~~
d~~ ..~eueiros
e a ameaça. maior eet~ partindo de i~J+.ticG&; do Bs'tado~ A 1come-

tl,

.i..\.

ça.r pelo

'

$•.:~
~

Isidoro St.,dil.e

cam:vu,u.h~spolÍ ticas

dizendo

.

'

•

, que inpenti'Vtl e faz prome•sas
para

a p(>pu.laçp.o qu.e !JOde:riam inv~

que eles iriam oonseguir a liberaç~

dir a Reserva
ra a colonie.ação

em

.

.' O mesmo fato

foi relatado

da mesmaP!!:

pelos posseiros

e

madeireiros·, em rela.ç~o ao Senador Ol.avo :Pires. Este 'teria. prometido em palanque em Alta. Floresta
la. lilJeração

do Oeste, que iria

lu ta.r p~

da 4,rea.1 E o candidato a fazendeiro dentro da· lie--

serva. 5r: Fa.edd;' citou
de 700 (setessent~s)

que fizeram um ~aixo

assina.turas1

.

assina.do com mais

que o Senador levaria

.

e

a Era-

a Liberação da Reserva;' onde pediria apoio
direta.mente ao Presidentê "' Sarney, haja visto·~·· a resolução d~ /

sília

para conseguir

.

,,'

ma social

-

na :é.:rea.~
Como pudemos co11stata.r, este proble
~ ...

u.m ,problema: social

,.,,

ainda .não existe;1 A•· assinaturas
.·

o e ser mesmo a de se criar
~DIOS ARREDIOS: No final

este problema social

sendo que eata

cinquenta

dios:~ Este local

metros

da. presença

frente

de

dois :f'Unoi~

tava de quatro tapiris
jos e o que i'oi citado

arre-

que dista

acampamentodestes

no ano passado~1

e se vê no local
como cascos

dos Índios

est"' num local.,

de um antigo

i'oi encontrado

de anj mais,

o'

encontra.vaur-ae

os tapiris tinham aa !olhas verdolenga.s~ iate
carcaças

atual par~

a serviço da mesma.'

Há v4,I'ioa iud;!oios

no máximo

devem.

da Jjnha 95·, encontramos uma. !rente

LocaJ.iza.çã.o da :FUNAI'p' onde na ocasião

dios na região,

a eetrat~ia

que pelo verificado

rui.riose dois #ioa

que conseguiram,

interessa.dos
ou sim,plesmente . para presaio.

ter aido de possiveis
nar~1 Vale salientar

e

restos

quando ainda

aca.mpaman»o consde fogueiras'," de

de ja.bot1·,· carapaças

comouma caracter~sti'iila

41

~d:i.ta

-

de caramu ..,.

deste

/

,

~

,

grupo.· Ele.e colocam naa ~ores

,

.Proximas ao acampamento,

v~
1

•

-

rias cabeças de :poroão ou queixa.d$ , em !orma de cacho~' !fe.m
•...
b~ citaram e pudemoa observar arcos de 0.3 ( três) metros de
co-.t:'.rimento e

n~~~. .

U,l;;j

2, 5

11.L·os, fatos, que a.La.~do e. :ra.!

Jl.i.~

'

tos de p~s grandes

e da maroaç~o aJ.ta (quebra

onde eles andam na noresta

de

ramo~..) /

deduzem que estes í;n.dios teobam

;J§t encontrou na li~~ Bi
G.', uns vinte acampamentos·;·que tendem a ee localizar
na traa:

al.ta estatura. Esta :frente de localizagi.o

sição do cerrado para o campo e ain(\%-oW~Otfib:S,.~àQs
'

•

·i':

CONFERE O:J \l ULOl>L'IAL

;i.ndios.
tentando
terr~

Os madeireiros

me...:,~~;J;.*--!;~_

na R!' p;i;;~;· e13tf(> peJ.o menos em parte .n..a

implant~

destes

e

iCn,dios~1 O acampamanto do grileiro

dista,·

SR~z;·

uns dois Km d~ insta.l.anão
•

da Frente
de L:·oalizaçã.o
da !\"JliAI'
'
o

Um extenso treçho na

de campo; at;. pljxim.o

IFªª

ao aoampam/.nto

do sr: Ruiz e .. (b FUNAI',' foi "mi na.do" por estrepes

de madeiras

dura.à, principa.J.Jnente aroeira. ~ De pontas bastante egu9a.das que

furam os pneus, incJ.usive de tratores que passam no referido
locaJ.~ Este mecanismo de defesa foi citado como preparado pQr
•
~dios

que estariam

defendendo seu terri té;rio contra

os invaso-

res de sua8 terras: Verificou-se que a ponta dos referidos estrepes, com tamanhos de 15 a 20
om, são feitas com dantes de
animaia.1 A9 vezes sã.o utiliza.dos fac~es para cortar a base de_!!

..
,,'.

•

Por ooasiio de nossa vistoria,

ros da Serra.ria Imperial

d~ Ca.coal.

:ao,

ha:viam os madeirei

patrolado este treoho"pro

blemático· .•• º:
•

l

Não ~ w.f,oil
tido atritos

com estas

frentes

imagillar

qu.e estes ~dioa

podem ter

do que se diz civilize.ção~1 No ano

passado ( 1988) houve um boato, não confirmado posteriormente,da
morte de ma.is de vinte ~dios

arred.:!.os na.e proxililida.d.es da :t'azeB

da do"Coronel" t que se localiza entre o A~l. Rio l3ranco e a R;B,\f~:
e am anos anteriores,
teriam tamb4m,, segundo boatos, madeireiros
matado alguns

~dios

na R.:B.G.~

PELOTÃO FLORESTALi Em Alta F1ore~ta do Oeste, à 85 Xm d~ ~cio
da R.; :a.o.',1 tem um oontinsente
que com.põe o Jelotã.o

d, lO (dez) policiais

militares

Plorestal;~ Jstea diep~em de uma l'ic.k up toz

otta cabine dupla9~~as .v.roximidaa.es

ainda encontram-se

al~'Jl da R.4

B.G~1 também o. A.I.i Mequens e a A.1I. lU.o :Branco.'
Não se pode aoei tar

oomo twnanba força', num local

7-

.

'

1

estrat~ico
•

mida. ~·

como Alta F oresta

o~·· soldados comentaram

,

do Oe~te·,· tenha
o trabalho

q1i1e

\UIIB.

ação t~o ~

que ma.is executam

•

como agentes
. o normal de um PM e eventua.lme~:rte ~tuam
'

ti\

·I'!

Florestais.'

Pelo visto tamb4mt: eles pa.reoem ·~

~ir 1,oladamente·,, servem .
ma.is de guarda costas ao IEF, I'BA.?U e outros, quando eolici ta.dos
a.. a.compa.nba:r.' Ta.nib-.m a tropa ea~
xarias

que ocorrem nas reservas

anteriores
nutilidade

4e "moreà •a:1.u •• frente

e.o redor,

terem. sido praticamente
H4, uma. espeoulaç~o
do Pelotão

Florestal,

referidos

as baj_

ha.ja visto',· as ações

ini'rU~feraaeegwido eles~
que se pode !aze:r'; sobre a.
que se trata da presa~

!

que os

elementos deve~_JiJOfrer;:numa vila pequena como Ai.lta.
,··
F1oresta do Oeste e onde direta ou indiretamente
a maioria da. e~
' reservas
da. reg!
dos roubos aa
se dominante tem se beneficiado

.

FUNDAÇÃO NACIONM.. DO ~Nijl@ ~ N •••
,
CONFERE l!Oi\t YtUy11~t\b

ão.

.fu.u/...E.

D A T A: ./Q ../
ASSINATURA;---~-,.;,"--..._

__
,

_

em 190f~com 600~000 ha!,i foi muito
feliz quanto a sua J.ocalizSo9~oi,"'pela beleza
lógica

1

onde o objetivo

principal

A ameaça maior entretanto

ras nobres,

bio-

de 1986 ·,í a reserva. começa ser v.1.olentã

da ~ea·~i A partir

mente agredida

e diversidade

IsidolÂD.dia,'· praticamente

era o roubo de madei-

veio com a implaataçi,o

na divisa

da. reserva,

de

que hnj e serve

.

de apoio para oa invaijores·~ e.J,~ de ter . qua.tro serrari~.,s trabaJ hando com madeiraS da. reserva~' Oom a ori&9~0 de Isidolândia.,
1•

incentivou-se

a invas~o da reserva

teando terras

na. mesma}

por ooionos',

que estão plei.•...•

Neste ano de 1989,~ a Reserva. est~ mais 21eria.m&!!
te ameaçada;· por um esquema vigoroso
madeiras nobres

para peasoas de um grupo e introduzir

na Reserva

com o pro~4ai to de criar

do irreveraí

vel.

estar

a condenaç~

de Rondônia

da mesma. A ameaça se agrava;

e postuJ.aute

tea.mento que se est,á. tentando

assinado pelo executor
do referido

omitind:o

senador:

colonos

um problema sooia~ ·, tor.nis

sendo encabeçada.,' segundo podemos concluir,

do Estado

,,'

que tem por meta roubar

regiona1

um senador

governador.~ O 1.2,
no interior
da. reserva;i ~

a ser

efetuar

TlOr

por

do IN~ji

futuro

pessoa de con:fiança

O IBA.IJA a n.Çvel Regional,

não &Ó eet'

ee

de sua responsabilidade
de éz"gão respon~vel
para F.!
como pelo visto1;1 es"fi8 participand?
nesta imença falca-

servi-la,
trua; quando recebe proposta

de manejo floresaal.

documentação ridÍcuJ.a. e com ba.sea nesta.e,

acompanhada de

emitem .notas para

a

,1
'\

r

r

retirada

,

'

.

· .-. ,.

.

~eas.1

de madeira.a nas referidas

#

evide.n.te que as agress9es a Reeerva somente

perduram:,1 devido a IMPUNIDADE e ati, proteçio

que os invasores

tem recebido.:

Tamb.~m verificou-se
P~~ito de negar que o igarapé
do de Isido.l.ândia,
50 Km no i.llterior

entre ou invasores,·

Consuel.o

i;

a.legam que este seria

aque1e que passa ao ~
um rio que passa a uns

da Resez,Va!t' que acreditamos

seja

o Ua.ssaco;

N~s :mapas do Estado n~o sabemos se por incompetência
sE.o Isidolâ.ndia.

.

,1

eat~ localizada

verdade~~ inclusive

~

ou

Xi\!

intea

dentro da Reserv~'\ O que não

· quanto aos igarap,-s,

conhecido por "chie~",

xo]

o pro-

-·· 'que

reside

ã1

procuramos um seringue,!_
~ quinze anos no 1ocaJ.!,·

eate',i. conrãrmou o fato do iga.rap8 ConSUHftbAf.ÃWN~~~E,Jet~or9-IM&,
,

e s tf

t~

A

CONf'ERE <. 1.).\1 URh .• t:U.L

ao lado de I sido la.o.dia.
0 Ar A: .. ../.,r?.
FinaJ.mente o problema. ~'P'UV.e-~

~ a eJd.stê.ncia. de t,Çndios arredios

/

2.~--.1

7 Z--

w st,o

na re&i.iof1 cuja existência

'-2

é

gicamente negada pelos mva.sores";• apesa:r dos ves1iÍgioa serem

i

neg~veie e que in:f'elism.ente estão tendo contato
com f'rentes
que contam com os piores elementos de nossa.. sociedade, ou•aeja,
l.a.drõest' pistoleiros

.,.,

e grileiros~

·,•.

Ha in!ormações, de que a Reserva est,
dida na. parte noroest·e,
se determinação

na altura

e inte:resse

o fim a que ·foi crie.dá

isto

do Rio ~

em preservar
seria

fácil

sionados a ela ainda seriam revers~veis.
da dupla dinâmica
ção irrever~ve1

abrigadoº,

I

l4ig\lel~1 Se houves-

a Rõ4 l3ó\ Gf ,· dando assim

e rN>ido e os ftanos ~cJ:
Contudo, a continuidade

omissão e impunidade';\ significará
da reserva

sendo agr!.

l

e da. Ilt'9io in~,gena

a destrui-

que .ela. tem:

Rolim de Moura,· 2~ osto de 19891

