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Of. nº 038/91 Rolim de Moura, 08 de agosto de 1991 

A falta de Marcos e ou. placas nos limites 

da Rebio Guaporé., juntamente com a ausência da fiscalização per 

manente vem estimu.lando madeireiros a continuarem o roubo no in 
terior da citada Reserva. 

No limite nordeste, cabeceiras dos iga.r!: 

pés Consuelo e Sete Galhos, a madeireira INCOMARO de propriedade 

do Sr. Leopoldo Glowaski, persiste na invasão recuperando eetra 

das e roubo de madeiras de lei da Rebio Guaporé. 

Grande quan+í.ô.ede de madeira encontra-se 

esplanada no pátio da serraria locali~ada na Fa?.enda Rondônia, 

próximo as cal)eceiras dos citados igarapés com acesso através 

dn estrada de Imidmlâ:ndia. - , , Nao e cabã vel que o IB.AMA. continue ausen 

te na sua tarefa de VIGILANTES/DEFENSORES da REBIO GHAPORÉ, con 

forme designa a Lei. Para tanto, exigimos: 

Levantamento Topog-rái'ico dos pontos limites da Rebio Guaporé. 

Fixação de 60 placas distintivas nos seguintes pontos críticos: 

a - LDIIITE NORTE= Igarapé Sete Galhos com Fazenda do Nilo(CO- 

RONEL) - 05 placas. 
b - LIMITE NOROESTE• Cabeceira do Iguaapé Consuelo co Serra 

ria lNCOMARO - 10 placas 

/ } 

- LIMITE LESTE= Igarapé Consuelo até Foz do Igarapé Color!_ 
do - 20 placas. 

- L:orITE SUL= Igarapé Centro Grande e Rio São Simão (Baia 
Rica) - 05 placas. 

e - LIMITE, JESTE = Rio São Miguel - 20 placas. 
- Instalar Posto de Vigilância permanente bas linhas 95 e 120. 

d 

e 

- Evacuar todos os posseiros ainda existentes no interior da Re- 

serva às margens do Rio Branco. 
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A ECOPOim, coloca-se a disposição para ações conjuntas 

que venham contribuir para a execução das propostas aqui apresea_ 

tadas. 

Atenciosamente 

TRANSMITIR PARA: 

FUNAI/RO Telex 0692994 ao Sllperintendente 

FUNAI;m)F~BRASÍLIA - 611344 ao Presidente e 2! Superintendência 

Assessoria Indios Isolados 
' 

IB.A1M/RO 0692176- Superintendente 
/ 

IB.Al\11\. /DRASÍLIA - Premidenta telex 0611711 

SEMA/BRAStIA - Ana Lang telex 

SEDAN/RO antigo IEF telex 0691939 ao secretário 

caso 1..não a.tender passar telex IS.AMA e solici- '·. 
ter ser entregue na SEDAN 
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