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Com. a proximidade do perí~~A1Hf'~i~em Rond.2, 

nia,muito provável.mente estimulados pela história de impunidade 

vigente,novem.ente se ouvem boatos de intenções de invasão e saque 

da REbio Guaporé. 

Háapoucos dias, madereiros de Costa Marques, foram 

pesquisar madeira na região Sal da Rebio, na altura da Serra ?êm 

do Novo ou (Bundinha), em local de perambulação de índios isolados. 

Nesta mesma região garimperios realizaram pesquisas em Igarapés a - 
fluentes ao Igarapé Centro Grande e Rio São Simão (ou Baia. Rica). 

, 
Tam.bem constatou.-se a presença de barco pesqueiro Maria Auxiliado ~ 

/ 

ra E 2 M, com capacidade 4 ton., de propriedade do Sr. Francisco 

Pereira da Craz, realizando pesca clandestina no Rio Branco, inte 

rior da Reserva Biológica do Gu.aporé. 

Do,lado leste, novamente se hou.vem aa intenções 

de roubo de madeiras e grilagem de terra. 

Nas proximidades do Igarapé Sete Galhos, próximo a 

a.I.Rio Eranco, há boatos sobre a intenção do latifundiário Anto 

nio Fernandes Machado Cunha, montar alÍ uma segunda serraria e cri 

ação de uma Vila Urbana em acordo com o prefeito de Alta Flores 

ta do Oeste, São fatos de estrema ameaça a Rebio e A.I. Rio Bran 

co, considerando ter ocorrido anteriormente intenso roubo de ma 

deiras, principalmente da área indígena a partir desta fazenda. 

Nas margens do Rio São Miguel, em Porto ?4lrtinho, 

sabe-se da intenção de pessoas de Costa Marques, instalarem alÍ 

uma serraria, que se 1ocaJ.izaria portanto ao lado da Rà.bio Guapo 

ré e Área Extrativista do Baixo Rio São Miguel (zoneamento esta 

dual). 
Diánte destes fatos, acred•tamos fazer-se necessá 

rio imp1em.entar as seguintes medidas urgentemente: 

1 - Instalar Posto de Vigilância na linha 95 (lado leste) 



2 - A.fixar placas nos limites da Reserva. Bio1Ógica do GUaporé, 

principalmente bas áreas criticas (ao longo do Igarapé Con 

suelo, Ig. Sete Galhos, Rio São Miguel, Gu.aporé, São Simão,• 
Colorado, 

3 - Impedir a INSTALAQlo DE SERRARIAS em sua periferia • 

4 - Divulgar através da Rádio Nacional da .Amazônia os limites da 

Rebio Guaporé. 

5 - Evacuar fazendas Laranjal e Bom Jardim (60 e 100 cabeças de 

bovinos) instaladas no interior da Rebio nas margens do Rio 

:Branco. 
6 - Não permitir atividades extrativistas nos Seringais Centro 

Grande e Baia Rica, ambos ocupados tempors.riaaente (período 
~v,,.-tc.6.'t'ÃIIO~ 

do fábrico) por doze seringueiros (lem famílias) oon~aitados por 
dois seringalistas de Pedras Negra.e. Bates seringais localizam-se 

em área de perambu.lação doe índios isalados. 
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