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il ta Flore ata Doeste 24 de Naio de 19t,l 

Esta carta tem o objetieG de coloca-lo a par da/ 
• situaçao que estamos enfrentando no aunicípio de '1ta Floresta Do- 

este - RO,. 

' .. 

Há tres ano a que irabalhaaoa na fUliAl, numu Equi 
pe de Localização dos lndios Isolados d.él. ~eaerva Biologica do Gua 
porl. 1Jepo1 a ·de conta. tarmoa a ai tu.a<,ão de invasão e d~predação da 
Rebio. 1Jv.apor6 e consequentemente o risco de sobre vi venci a a. que/ 
Wll grupo indígena não cont~ctad.o ea tava exposto, <1ec1d1moa por a-.1 
braçar a luta para evacuar oe posseiros, aadereiros e grileiros. 
i decisão por não estimular o oonti;ito 6 resultaio de Wlh postura/ 
crítica frente h hist6ria doe contatos no jrQsil. ~or outro lado/ 

os dados o·otidos na nossa atuação em campo, le"Va-noe a concluir / 
que estes indios não contactados não demonatram »vontaden ea que 
ae efetive o contato. ·r&em eoao prática a colocação d1:· estrepes e/ 
ou tapagana nas vias de acesso ao aeu territ6r1o. 

Nossas condições de trabalho aão precárias e quaD~ 

do comparadas oom as dos nossos adversários l maderairos ••• ) faz - 
nos sentir os '.Don ~ichote do Vale do ~~por6'. 
rent~rei pincelar a situação que estamoa pass~ndo • 

A. Heserva i'loraatal dev J:ledrc;;.s Begrue ( ABEXü l )/ 
0011 uma ãre u de 1.761.000 hectares foi reàiuzidit pa ra 600.000 hec 
tares, surgindo daí a ,1.eservu .oiologica do Uuapor6 1.ANEXO 11 ) • 1 
decreto de cr-í a çâo da Reb.io. Gaapor~ da ta de 198.2. ~~este mea.rao aae 
o grileiro Joa, ~unes iniciou a marcação de poasea no interior da 

reserva (.AMEXO III). A pârtir da! a Reserv-~ biologic~ do Guapor6/ 
~ ~ 

e os indios ouo contaotaàos, nao tiveram mais sossego. 
tstee f~toe ~conteocm ~ luz do dià, sem que os or&âos cumpetentes/ 
tomem tis medidi:1.S oab!véis. !~o caa o da .8iolog1oa. temoe docu.men to do 
pr6pio orgâo ( l.SA11l.A - lorto Velho } datado de 198'7/t:IB {..ANEXO lV) 
que rel~ ta ~ si tuaçâo de invasão/ depredaç~o da Reb í o . Guapor~, 
Certamente um levantamento maia apurado comprovará iue este orgâo1 
6 conhece dor l o!icialmen te falando ) da si tua.ç;o ·ias de 1984 q\.lru.l 
da da p~ssagem •o ~r. Gabriel Cardoso ~orges { liep. cte p~rquee i& 
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cio.uai s e Reservl:.i.s Equi v-alen tes - do e.xtein.io L\lllF ) realizai.Ido d~ 
!iniçâo dos lim~tes·da Hebio. Guaporl. Uaiaaão e impunidade tem ai 

~ n # 

do os ingredientes da a çao dos orgaos de protéÇ!:iO ,4mbientul no es- 

tado de itondonia • 
A partir de 1986 a retirada fraudulenta de madeiras/ 

do interior da Hebio Uuapor,, arrefeceu-se. Atualmente não se pre 

seneia a existenoia de motno e/ou cerejeira, salvo raras exoeeoea. 
tora das unidu.d·es de yreservução per.,.a.nente. Sendo assim , eatae .i 
reas são alvo de grupos poderosos q\le dilapidwa iapunimen te o pa-/ 

~ 
triraonio da uniao. 

Em 1989 o Instituto EataduaJ. de Floresta {!BP) Unida& 

de Operacion~l de Cacoal e o Pelotão florestal., destac~mento de A! 

ta i'loresta Doeste, desencadear~• UIIU fisculização no interior da 
Rebio Guupor~ ( AN.l:!XO V J. Esta fiscalização constutou in6.meras ir 
r$gularidiades, concluindo e recomendaàdo o seguinte: 

"Diante da situação levant~da , podemoa detectar dois,: 
aspectos relevantes nesta questão, o aspecto político/ 
e o ambiental • 
O primeiro esta sendo ueado de aã.neira pernicioaa em/ 

relação ,ao segundo, pois visu o fayorecimento político 
fin~nceiro da algumas pessoas, que incentiva e prote-/ 

gem aqueles qae degrada• o ec•aistema da Reserva Biol2 

gica; deamatwado ~ q~eim~ndo ou explorando madeira ilt 

galmente. 

Ficou bem clara que a invasão por &rileiros e maderei~ 

roa est~ sendo favorecida, afia de se cri~r um problt 

ma social que supostamente aeria sol~cionado por pol! 
ticos a n!vel de lirasilia. Garantindo de um lado a po4 

se da terra da quele11 que se dizem p rop.í e tários , e de 
outro lado trazendo vantagens eleitorais.! urgente e/ 
imedia ta desa.ti va~ao da ponte sobre o H.io ~onsuelo , , 
pr6ximo a lzidolandia que dá acesso a uma estrada q~e. 
acoapanna a linha l:?0 num percureo de 47 Km atá o ftio 
Na.ssaco .e que serve apenas ao acee so ue grileiro e e / 
madereir.os. 
Outra providencia inaditvel, seria a impl~ntação deu- 
m~ barreira com &companb~mento permaneutE na linha 95 
eegun~a entrada da. Heaet'va ~iologica do (;ubpor6, impe 
dindo a pen•\raQáo na 4rea. ( ••.•••• ) " • 



º' 
O engenheiro agronomo, JGâo .Al.berto Ribeiro, EKATE.R-RO .., 

par ti cipou de a t& f Laou.l í, z açao deaeucadeada pelo IEf'- cacoat . Seu 
relatório t.ANEX~ VI) denuncf a o envolvimento de poli t í co s , funci2, 
drios do I.Bi.Jl!A e INCRA no caso da Reserva. .Biolo&i cu. Com base / 
neaes documentos, a ECOPORE ( Ação Eoologica tale do G"8.porf) / 
formalizou denuncia (ANEXO VII) ao Dr. Promotor d~ Justiçu d~ Co ... - 
m~rca de Rolim de loura - RO, contra o sr. Joao Bo&co de Oliveir~ 

de ,ü.m.eidQ,, superintendente regioual do UiCHA em Rondonía(Sr-17 ) 
Porto Velno, por dar declaração de preten9Ões de posse dentro da 

Reserva 1Uologica do Guapor6, município de ~l ta ,floresta do Oeste 
Rondon í a , estimulando não sõ a comercib.liz1::.ção de ruadeiras da re·~· 
serva como a ocupaç;o ugropecuária d~ mesma. Semelhante denuncia/ 

tambám foi encaminhada, pela ~COPURE, ~o mesmo promotor, deata / 
vez contra o lEAMA., lnsti tut.o brasileiro de .!l~eio Ambiente e Hecu,t 
soe laturais Renováveis, por ter sido constatado a p~rticipaçâo / 
de funcionários deste orgão, na liberação de gu.ias par~ a retira- 
db de madeira, de dentro da leserva Biologica do Guapor~. 
Por se tratar de uma área federal, aa denuncias passaram para a/ 
justiça Federal. Até u presente momento não t •• oe 1n!ormaçôe1 de 

andamento advindos~ ação judioiâria, 

A sociedade civil, organizada, paaaou a denunciar a si 

tuaçao da Reserva Biologiou do Guapor, \Â~EXU Vlll }. rressionado 

o I~AMA desencadeou opera~Õee, que &pesar de falhue graves ( ver 
anexo Il, pag. 02 item: "Fiscalização na Reserva diologica do / 

~uaporé )algum efeito positivo fora observado. 

Ea Julho de 1990 en6aminhou-s.f paaa a p re aí dan ta do l..BJJIA um d,2 
cumento elaborado pelo ohefe da Equipe de Loca.l1za~âo doe Indioa/ 
Iaal.ado s da Heservu : Biologioa do Gua.Po r'- FUfüü, (.tliEXO IX ) • t::a te 
docwnen to propõe cinco medi das coao forma de sol ucí onar os grava a 
problem~s por que µa3s~ a Reserva Diologica. At~ o presente momea 

to apenas uma delas foi executada parcialmen~e. 

Neete mesmo ano, 19YO , no ae s de Julho, a .Policia Fe de ra I Ju.nta 
rnen te com o l.BAF.LA, desencade~ram uma. operação, na 1u..:.l flagar~m / 

madereiro recuperando astradâ t linh~ 95 ) dezoito quiloaetros 1 
den.jro d"-4 re·aerva t ANEXO X ) • 

~ ~ 

p~v:v,· .•. <> -~ 
~ V \ ..., •' 

oº~ / 
~ .:) ·' ' ,f",lJ,f, 

-'>,.'(' • .::Y / ;j ..._. ...• \' ' e -t.'I;,/ r. . / 
~ & \~F ~ (, / .J 

~,:;, . / ~'Y' li' ""<. ,._.;:j 
"< i::-"f' 

Q ~ i? 

1t Xi ve info rma ço e a que na linha :;15 est&.V'd.Ul ex traindo .ID! 

deira e nos dealocamos par~ l~. ao cAegarmos no local/ 
ancon trumos uaa máquina 1. Trator ) de es iei r-a que e s tfl 
va recuperando~ estrada, que 6 fora e adentra a reser 
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va ~iologica do Guupor&, apoiada por wu toyota, um P~! 
pa , um caminhão e um akí der , u caminhão e o skider es~ 
tava~ fora da reserva e por isso não o detemos. A toy2 
ta, o esteira e o pampa levamos p1:i.ra Rolim de JJ1oura-H.O 

N N 

para fazer a apreensao e proceder o auto dB ~risao em 
:r'lagranle dos infra tores, ~Atie UUli9 não foi poas!;xi,l,) 
inst~utê..t 9 flaaranta. voía Q s,, v~a!lion A~ilio Mun 
f.U:n_.L.@§tava aom ;glaug de manejo e no lAMA de .;1Qli.m/ 
d! houra §Xi.!Ü§ WA i9ltx g,izengo· gqe...2 r!lf@ti<lo Qlúl\Q/ 
LQ.i SUblp~]-<JO ~ V~QtO,t~{à pglo taw.1c,o OQ ~,UAf•lA-fiQ._e 

,,., 
~~o ~inhã aig2-d~t§Qtagª irre«l4l~t~4Ales~~âiU~Wl-P~ 
lo coordena.dor do COfEC/1~.UJV'PVO, Jos~ Geraldo Lopes 

de Sou.zu.". 
Esta tr~nsorição d parte do relatório ( A.NEXO X) do 

delegado de .Policii:.. .r'edera.l de Vilheha, que coordenou a operação 

citada acima, E ridículo a sugestão que o referido delegado pro- 
" . poee como soluçao para a Reserva Biologiou do Guaporá, veJamos: 

' . . , 

11 Diunte do exposto e pelç;. data em. que foi c r-í uda a / 
~ ~ 

reserva, 1982 e pelas cond.í çc aa da s pessoas que estao 
~loou. das na reserva, as fam.!11 as cujos chefes têem em 
m~diu mais de 60 anos e não tem de ond~ tir~rAa ~ 
~u~enção pant suas f!:i.JD!li~s ~lgumas até com 10 filhos 
se eeaas fum!liua forem despejad~s irão p~asar fome , 
os filhos estarão com profissão de margin~is lhe eap1 
rando e fatalmente as filhas irão se prostituir. Coao 
a fin:J..lidade da 1leserva e pro ~~ger a t'AUIA E .fLORll .1 
ind~ existente, o lbAMA bem que podi~ promover Wll / 

acordo, não com todos que estão lá, mas oom esses que 
oomproy~damente nüo tem para onde ir, par~ que ee / 
comprometesse a nâo mais fazer derrubé:l.da a utilizar a 
áre~ já derrubada ea uao-fruto e em contr~partida ele 
sem receber remaneraçâo ficava como guarda par~ 

.., 
nao 

deixar n~nguem entrar pa.r-a deetru.ir a florE;stu e ce ac 
ele n::.q cumprissem perderic.1.m o ,dire6to de: ;Jermúnecer / 
na reserva, uma vez que o l.B.ru•.A .o.ão tem condi çôe s de / 
f í acaâ í aar- permanentemente u ãr-ea , " 

FUNDAÇAO NA-CIONN. DO INOIO • FUNAI 
CONFERE. C..:ü·\1 ül<.lLJ.'<AL 
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Esta propo~ta parte d0 princípios inver!licos pois a 
mêdia de idade doe invasores da 3iologica não~ de mai5 de 60 

anos, al~m do que, a maioria destes invasores são pee~oas afor 
tunadas rta região. l:,no tn!nimo, eu:itranho que um 'de.fana.ar' do Pf! 
trimonio dct união fa~a tal proposta com tom de conchavo. Certa 

mente para invasores de um latifundio, o referido delegado não/ 

se atrev~ a imagi.n&r tal proposta. 
E!II Setembro e Novembro de 1990 o IBAl~A -PVO, contit~ 

iu duaA Aquipee com. o objetivo de averiguar envolvimentos de fu!! 
cionáriOR <l&ete orgão no apoio à invasão e exploração de maieira 

no Rebio Guapor~. Os reaultados'deates trabalhos, estão contidos 
em dois reJ atdrioe { ANBXO XI ) • O primeiro deles • aas í nado p 
lo Sr. Josf. Geraldo Lopes de Souza, conclui nos i'tens 1,2,3,4,5, 
6 e 1 o que transcreveremos a seguir: 

"l- A Rebio est~ invadida por grileiroe e madereiros; 

com apoio d~ político~ do estado; 

2- O INCRA est~ fornecendo documentos d8 posaé aos ig 

vasores; 
3- Inste o intereseé de cri:.:'l.r a imagem de que exia-/ 
tam Yárias famílias estabelecidas na área, visando sua 

"" reduçao; 
4- A situação 6 revers!vel, bastando que ocorra a reti 

rada.doe poeseiros; 
5- !xiet•m vários planos d~ manejoelaboradoe d~ntro da 
reserva ou em dreas limítrofes, visando a retirada de 

madeira; 
6- Houve liberação de notas fiscais pelo POCOF dP Pi-/ 

~ <i>~ ?-? menta Bueno para a Serraria Imperial ( Lenze e fiioschea 
i:f'_~-?I ;// Ltda ) refarente a plano de manejo 0222/89. Esta serr_! 

0" s v ..... ) / ria foi flagr1:1.da retirando madeira da. .1eserva com ee-/ 
<>.:)"~·· ~~ ~"t .. /,··· tas no tas;_ 

>{"u-\;_;-.J ./< 7- O Pocof de Rolim d= houra liberou guias florestais/ 
~ -~ ")' <I"ºo~ó // para e. 1,·;aqerei r-a Sabriaa. e i•iapel- 1•,ederei r a 1'el i esari/ 

~"'{' (> \ .: , ,I ( ,;:,~ .... ----~~\"· também encontradas dentro da 3eeerva; ··~···) ". 
~ ,t.,,."<" ,e.,; 

\" r,. '< §" 
- ~ N ~ 12n detembfo de 1990, um grupo de madereiros da regiaoi 

li de re.do~ fel o maderfli ro Cesar Pauli a ta. ( pro pie t6.rio 1~ uma madt 
reira em Alta .Floresta Doeste ). Lnvr aa t í r'am contra o a membros da 
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~quipe de Loc~iza~âo dos Indios r ao l aoo a da 1{eserva ..tüoloEica do 
Juapo ré- 1''U.N41, oon t ru ti;i.ndo pi sjolei roe. (Alir;;(O XII) , 
~os, da ~quipe de lucali~aç;o, decidimos mont~r ucamp~mento no in 

- - 
terior da iebio Gu~port, pois nao n•s sent!d.mos seguros em per•a· 
neoer na cidude de JUta Floresta do Oeste. 

No dia 21/09/90 , a Equipe de Localização da .r'UNJU,em 
ex;~diç;o no interior da rebio Gu~por4, tl~gro~ o Sr. Vanilton / 
A.tilio blanfi rn , l o mesmo que na via si do fl&grb.dO pelu poli eia f!, 
deral) eabarcaudo o primeiro caainhão oom 18 •' de mogno. Di~s d~ 
pois o ~r. Vanilton, acompanh~cto de maia dois senhores, nos proc~ 
rcu e o f'e r-e ceu dinheiro pa z-a que f'ieé,..eaemos calQdos por quinze di. 
as, tempo este necessário para retirar os ;.ooo m3 de madeir~ que 
está esplanada 60 Km adentro da Reserva ~iologica. ~ate senhor / 
nos falou gue a6 faltava a "oolaboraçâo"da FUMAI poia Já tinh~ a 
certo coa o paasoaI do 1.dAM.A e lEfl. O sr , Vanil to n, ~fi rma ai nd a/ 
que o Delegado d,: folfoia .E'ederal de Vilhena coaentou q_ue pa ra r~ 
tirar a mudeira do interior da reserva liologioa não podia haver/ 

~ ~ 
denuncias se nao ele seria obrigado a fazer f1scaliza~uo. 

A,PE3,U .. DUB .bi.:S.ARES, os posseiros do lado Laa ce da Rebio 

Gu!;J.po ré forWll evacua do s , No entanto, o a d.oi a maiores gr·ilei ro s da 
Eiologica, os Sre. Agostinho Adoaldo Paedo e Sebastião ~ntunes ~r 

~ - . tisulara.m a cr í a çao d& uma aaao ct açao que vem ilu.d1mio ae pessoas 

com o objetivo aparente de s~rantir a liberação da Riologica. Sa 
be-se, no en tan to, que e ste a aenno res sã.o financi«-dos pelo lob1 / 
~~dereiro da região, com apoio político estadual ( J)e~utado Hed! 

tário Casso!) e nacional ( Senador Oàaoir ~oare& ). 
Durante as chuva.a ( Dezembro a lla.io) o acesso ào 1nt1 

rior da Biologica torna-se impossível. Grao.des áreas ~lagaàas im 

P•dem a penetrQião de tr4nsportea. cessando dest~ fol'llA~ ~ retira. 
da ilegúl de madeira. Neste período a equipe de loc~ltza~âo dos/ 
1ndios isolados realizou vári~s expedi~Õee fluviais~ iámentavel~ 
mente constatou os seguintes f~tos: 

1- No laio Sul da !eserva, altura de Pedl"bS Xegrae, na 
cubeceira de um arlQente do Igarap, Centro ~runde, na 
Serra .Mundo Hovo, localizamos local aonde raalizaraa / 
pesquisa aurífera, interior da Reoio Gaaporé • .. 
2- Na. mesma Regiao do item l, sendo que no Rio .liai4 R!. 

FUNDAÇÃO NA-CIONAl DO INOIO • FUNAI 
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oa, um.a firma madereira de Coata ~arquea, ~ mando do Sr 

Aabrosin Paes de Azevedo l sub-delegado de polícia de/ 
Pecirae !~egra.s ) realizou pesquisa de ma.dei ru e co.ns ta 
tou presença de cerejeira. Informações dão conta qQe / 

pretendem escoa.la este ano, pelo rio Guaporé • .•. ' 

3- A regiao citada nos itens l e 2 4 Ar•~ ae peramoul.1 
çâo, caça, pesca, coleta e àoampaaento dos indíos iso 

l~dos da reaervu biolosioa do QQapor6. luclusive, 6 no 
Rio Baia ttioa aonde ee encontra o wiico lug~r com ta 

quar~ apropiada l mata de 4 metroe de comprimanto quaa 
do madura) para saaa flexae ( com tr&s metros). 

4- No lado Sades te ha margens do Rio~ ,•,equerJ.s e a tG. send .... 

instalada uma serraria de grande porte na localidade de 
Rolim de Moura do 011.aporé. .l!:a ta serraria coloca. em ri§. 
oo aâo s6 a Biolocica, aomo tamb6m a Areu Indígena Mt 
quens. 
5- No lado leste• invasão generalizada de madereiroe e 

poaaeiroa esta sendo articulada com apoio de autoridai 
des local, estadual e federal. 

6- Na parte centrai ca "'esertc., às margens do Rio .Brq 
"" co, encontra-se duas fazenda.a com aproxitAadamente 200 

cabeças de gado ( .fa.aenda Boa Jardim e .í'aMAda Le.ran. - 
jal) al~m de nove fe.m!lias reaidindo Aas aegu.intee 12 
calidades: !tanduoa; Porte Seguro, Palhal. 
-7 - No Rio iiranoo, ·ref"dgio de boto rosa e preto. a / 

pescari~ clandestina vem-se desenvolvendo sem que o/ 
IMMA tome providencias. No dia 08/04/1991, a Equipe / 
da Localizaçâo dos Indios Isolados da tteserva Biologica 
do Guapor6, constatou a presença de barco.pesqueiro/ 
11 M.ariu «uxí Lí ado r-a .t:;-2-M w com capact dade de 04 to.ne 
Ladus , de propiedade do Sr • .t'ra..ncisoo .Perei r-a da Crus/ 
ra~l1zando pesca alundestina. 

,fa.bellloa que se antes era o ~enador Ol~vo .Pires quem or 
quaatrava esta fa~anha, o aeu sucessor ê o ~ellkidor UilÃClh S0Ah~~. 
A nível es t~du~l, com a e a t ra du do ºnovo" ~avernador, vavaldo J:ia· 

ti na, os aaderei ro s as tão eu:fd ri coa e jâ de.moe traa vi tõ rias na prá t,!. 
ca, haj& vi s to ~ nomeac;:â.o recente da s r , i••ui aa i1al tez como Supe ri!.!. 

tenden ta í n terinu do IBA!•.A •• ltondonia. Come.n ta-se tam.bám a ilidicu - 
FUNDAÇÃO NA-CIONAl DO INOIO - FUNA,i 

CONFERE COM OR!Ul,:.iA.L 
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1 • . , 

çâo pela i'ederação da Industria e.Co»lrcio de .Randonia( AllllO XII)' 
do engenheiro florestal Roberva.l l)uaregui ZDniga. ista nomeaÇb-O J 
eat~ri~ sendo articulada pelo Deputado estadu~l William José Curi. 

A n,vel de EU.NA!, salvo r-a r-aa exceaa3ee, o in tereee e em 
detender os indios niio contactados, n~o se conoretiza. Desde 1988 
que l na 1-1resi deacia da .L"O.N.U J traai ta Wl1 processo li'Ufüll/ 2.a SUEi-: 
1;1 1958/86) tratando da exi s tencie. de indioe i eolactos na .debio GUJ! 

porê, bem como das medidas cabíveis e necasaári~a para que seja 1! 
terdit~d~ wna ~rea ( incrav~da no interior da Rebio Gaapor~) de.ne_ 
ainada : J.reu. Lndf gana t,.aasaco. ( A.NEXO XIIl ) 

Estamos em Abril de 1991. 
U ~ue será da Biologica? 
E dos indios não contactados? 

Atá o presente momento, ~a medidas tomàd~s são "looali . . ~ 
z~dae e oa recea de determinaçao • .Nao se concretizam e ço ee _prevent! 
vaa • A cada inicio de 11eathi.g •••• os orgâos responsáveis pela pr2, 
teçâo Ambiental, quando pressionados, desencadeiam fiscaliza~Õea 
que só teem efeito momentaneo. üa infratores, no máximo, são pena- ..• 
lisudos com multus e quando as fiscalizaçoes retornam para os es- 
crit6rios das ciddà.s, us infrações v•ltaa a acontecer impunemente. 

ÀS 41 .• 000 árvgres d·::· lei que já foram roubadas eia Rest!i,: 
va ~iologica do Guaporá ( cerca de l,0.000 ••~roa c4bicoa , avali§ 
dos em 650 mil 001...ARES ) já não existe mais, e. os indio.s isolados/ 
já nro tem pa ru onde correr. N6e , seus a.li~cios, acnaao s que s6 a 
união da sociedude civil poderá fazer coa que o estado p~sae a d!, 
senvolver uma política d0 PAZ para com esta nã9çâo in..ígena deec2 

nhecida .• Fura tanto solicitamos le pesso~s que receoeram este d~ 
cwnenjo, que contribuam no sentidÓ de fazer acontecer as seguin-/ 
~es propoa tas: 

- Fressionar a .Ii'UNAI para que seja interditada a Area 
Indígena Nassaco; 

- Fsesaionar o IEAMA para que este orgão as8U~u o seu 
papel de administradora da Rebio Guapor6. rara tal, 

deverá: 

• Promover fiscalizaçâes peri6dicas 
* Instalar posto de vigilancia perm! 

FUNDAÇÃO NA.CIONAl DO INOIO • FUNAt 
CONFERE COM OiUUlNAL J 
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nente Das linhas 95 e 120; 

* Evacuar todos os posseiros ~inda exis\entea 
no interior eia Reaerva ks IUl.rgena do Rio / 
.S.ranooJ 

* Afixar 60 plaClaa destintivas ao s seguinte•. 

, 

ponto a cr1 ti co s: 
Limite Korte- AO igarap4 Sete Galhos com F& 

sen4a do coronel {05 placas). 
Limite Bordeste- eabeoeira Ig. Consuelo eoa 

Serraria Incomaro (10 placa, ) 
Limite Leste- lg. Consuelo at~ Fo& 4õ ;I&arl!.\- 

P' Colora.d.o ( 20 placas } J 
Limite Sul- lg&rap& Centro Grande• Rio são/ 

Simão ( Baia Rica) ( 05 placas) 
Limite Oeste- Rio são Miguel ( 20 placas) ' 

, .. 
,1 

- Tornar p~blico atrvés da Bá.dio .Nacional da Amazonia, os 
limites da Reserva. 

Solicitamos que aa pesdoas e/ou entidades e autoridades 
contribuam ooru esta luta na forma que lhe for maia conveniente. 

Reproduzam esta carta e passem~ frente. 

Fl QUE lE OLliO 
' 

EM ~UE1'1 RUUBA DA. 

An tenor Vaz 
Ch~fe da Equipe de Lcicalisaçâo 
doa Indios laoladoa da Re•erTa 
Biolo~ica do Gaaporê. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO lt-.1010 • FUNAI 
CONFERE COM Ok.fülN/\1.. 
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