
Conselho Indlgenlala Missionário 
Regional Rondônia 

Caixa Postal 881 - CEP 78.900 
Porto Velho • Rondônia • Brastl 

Tel. (069) 221-9175 

,r~ 
J' ,.. ••. •• 

I •• <; os l . . ' 
._ .1.i...\ -- 

Exm<? Sr. Procurador Geral da República 
Dr. Marcelo 

·!NSTITUTO SOCK)AMSIENT;L 
Data I I 
eoo. :e:® D6{)4>a,-,-~ - 

/' 

O Conselho Indigenistla Missionário (CIM!), rcg iona l Rondou ia, e 11111 ' 

sede a rua Dom Pedro II, 650, nest a capital, reprosent atlo po,· /\l:lri:1 C<•ti 
l i.a Fil:ipini, brasileira, solteira, Assessora Jurídica da onr i dadc , iir~cr_i 
ta na OAB-RO, sob n9 514, residente e domiciliada na cidade- ele l'o rt o 
Vc lbo , fone 221 9175, vem pe'rante V. Ex1! invocando o item XXXIV <lo rn t , 59 

Letra "a" da. Constituição Federal que diz: 
"São a todos assegurados, independentes de pagamento <le taxas. o rli 
rei to de petição aos Poderes Públicos em defesa de d.í rei tos ou 
contra ilegalidade ou abuso de Poder". 

e embasados no art. 225 da Constituição Federal que diz: 
"Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrn<l() 
bem den uso comum do Povo, e essencial a sa<lia qua 1 Idade de 
vida, impondo-se ao poder público e a coletivi.duclc o dever de 
defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações". 
Vem com o devido respeito a V. Exl!- representar nos termos CLLIC se 

iseguem: 

I'" f 

1- Em 25 de junho de 61 o decreto Presidencial n9 S 102S criou a 
"Reserva Florestal das Pedras Negras", com área de 1761. 000 has , ao sul do 
estado de Rondônia. Fm setembro de 1982, Novo decreto Presidencial. de n<? 
87587, -revoga o anterior e cria a "Reserva Biológica do Guapo re" redu 
zindo a área para 600.000 has. (anexos I e II) 

A Reserva Biológica do Guaporê esta situada entre os mun i c i 
pios do Alta Floresta D1oeste e Costa Marques. Caracteriza-se cm área <lc 
preservação permanente com o maior banco genético do mundo, i\Jêm de pos 
suir inúmeras áreas de "tensão ecológica". Grande riqueza de Fauna e I'Io 
ra (incalculáveis espécies em extinção). Abriga cinco formações vegetn is 1 

distintas (Floresta ombrôfila densa tropical, formações P .ione i ras , "Flo rc S 
ta estacional, semi-decidual tropical e floresta ombrôfila aberta t rop i-i- 

1 :cal). Inclui parte do refugio do Pleistoceno (ilha florestal J do Cuapc rê, ' ' 
baseado em Lepiclôptera,. segundo K. S. Brow. .S importante des t nca r que a 
mesma abriga ainda em seu seio um grupo ind(gena não contactado. 



Conselho lndiqenlsta Missionário 
Regional Rondônia 

No mesmo ano de criação da Reserva Bioló'gica <lo Cu:1pn rê. 1 !18', 
.o topógrafo José Nunes (na época funcionário do INCRA) dâ inicio a mnrca= 

çüo de posses e venda de lotes no interior <la ârca . J;Í cm 1 ~.1RJ a pn• 
scnca de outros grileiros profissionais, acelera a ocupaciio e o J~ r upo de 

Índios não contactados não tem mais sossego. 

Por volta de 1986, tem inÍcio o roubo de made i ras de lei dn Re 
serva. Isidoro Stédille (na época prefeito de Alta Floresta) cr.í a o povoa 
do d7 lsidrolândia a 1. 800 me~ros dos limites. Sete (07) sorrnr i as Lns t a 
Iam-se margoando o lado leste da referida Reserva. 

Segundo o chefe da equipe de localização dos Ind.i os iso I ados , /\11t ~ 

nor Vaz, apesar dos 
desde 1984 (antigo 

Órgãos responsáveis terem pleno conhecimento dos fatos, 
IBDF e atualmente o IBAM/\) nenhuma medi <la e fet i va Io l 

r 

tomada até o momento. 
Que 'em 1989 o Instituto Estadual de Florestas (IEf,) lln Idade Opera 

c ionn l de Cacoal e o Pelotão Florestal, destacamento de Alta F I o rcs ta IJ 'ºº:! 
te, desencadearam uma fiscalização no interior da Rebio Guapo rê, cons t at.ou ' 
Inúnerns Lrregu lar idades , (anexo V) 

O Engenheiro Agrc>nomo, João Alberto Ribeiro, J:]\11\TER-HO partici 
pou da referÍda fiscalização, seu re latôrio (anexo VI) dcnú'nci a e 11\l') 1 v 1 mcnto 1 

de políticos, funcionários do IBAMA e INCRA. Com base nesses docuaent os , 
a ECOffiRÊ (Ação Ecológica do Vale do Guaporêj formal.Izou denúnc i as (anexo 

· VII) ao Ministêrio ~blico de Rolim de Moura, contra o Sr. .Joâo Pi.:>s 
co de Liveira de Almeida, Superintendente Regional do INCRA em Rond6'hja; 
Semelhante demlncí.a tambêm foi encaminhada ao mesmo Promotor, contra o I BJ\ 
MA (Inst í.nuto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis) por- ter sJ. 
do contactado a participação de funcâonâr.ios deste orgão ,· na liberação de 
Guias para retirada de madeiras dentro da Reserva Biológica. Que por se 
tratar de uma área federal, as denúncias foram encaminhadas a .Jus t Icn ' 
Federal, não sabendo ate o presente momento do andamento <la Ação .Iud.ic.iiir.i,a. 

Que por força de pressão da sociedade organizada, denunci ando a si 
tuação da referida reserva (anexo VIII) o JBAMA desencadeou ação de Fl sca 
Li.zaçào , que apesar de falhas graves (anexo IX) surtiu a Igum efeito pos I ti 
va. 

No mês de julho de 1990, a Polícia Federal juntamente com o IBMIA,' 
desencadearam uma operação, na qual flagaram o madeireiro, Sr. Van i l ton J\t I 
lia Manfrin, recuperando ima estrada dezoito quilometras adentro da reser 
va, com ele apreenderam uma Toyota, trator de esteira e. pampa, porem uno 
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foi possível autuâ-Io em flagrante pois o mesmo tinha em seu pode r p I ano 
de manejo, assinado pelo Sr. José Geraldo Lopes de Souza, Coordcnndnr do 
Cotec/IB.Ml/\/PVO. (anexo X) 

Que em setembro e novembro de 1990 o IBJ\MJ\ de Porto Vt.:lho, c011~ 

tttui duas equipes objetivando averiguar o envolvimento de Iunc iouiir ios <lo 1 

Órgão no apoio à invasão e exploração de, madeiras na Rebí.o Guapo rê, e os re 
sultados são os seguintes: a) Os invasores são grileiros e made i re i ros 
apoiados por poã It í.cos do estado; b) Que o INCRA fornece documentos de posse' 
aos ·invasores; e) Que hâ interesses em divulgar existencia ele um grande 11ii 
mero de famílias estabelecidas na área, visando sua redução; <lJ Ex i stenc ia' 
de víir íos planos de manejo elaborados dentro <la reserva ou ;ircas v i z i nhns ," 
vjs..ando a retirada de madeiras; e) Houve liberação de notas fiscais pelo 
IOC.OF de Pimenta Bueno para a Serraria Imperial (Lenze e Moschem l.t.dn] ro rc 
rente ao plano de manejo n9 0222/80, tendo a referida serraria sido fl.a- 
grada retirando madeiras da Reserva com estas notas; f) O romr de RoJ im de 
t.bura liberou guí.as florestais para a madeireira Sabrisa e MAPHL, mndo.i rei 
ra Pelissari, que também foram f lagaadas dentro da Reserva. 

De acordo com relato de Antenor Vaz, em setembro de 1990, um gru 
po de madeireiros da região, liderados pelo madeireiro conhecido corno Cezar , 
Paulista, investiram contra membros da Equipe de Localização <lo" 1ml los ' 

Isolados da Reserva Biológica do Guaporê, contratando pi.sto Io.í ros para e I i111~ 
ná-los, que em virtude dessas ameaças foi preciso montar acampamcni <) dcnt ro 1 

da Reserva, pois era perigoso permanecer. na cidade. (anexo XI!) 
Que rio dia 21 /09/90, a Bquípe de Localização da FUNAl, c111 expcd i-~ 

çâo no interior da Rebio Guaporê, flagrou o Sr. Vanilton Atllio l-lanf r.in 
(o mesmo que havia sido flagrado pela policá'a federal) cmbnrcando r> primei 
ro caminhão com 18 m3 dcE m~gno. Dias .depois o Sr. Vanilton, acompanhado de 
mais dois -senhores .procurou a equipe e .ofereceu dinheiro para que ficas - 

: sem calados por quinze dias, tempo necessário para retirar os 3. 000 1113 

de madeira que está esplanada 60 km adentro da Reserva Biológica. Este sc- 
nhor ~filinou que -só faltava a "colaboração" da FUNAI pois já tinha acerto 1 

com o pessoal do IBAMA E IEF. O Sr. Vanilton, af'í.rma ainda que o Delegado ' 
de Polícia Federal de Vilhena comentou que para retirar a madeira do inte 
rior da reserva Biológica não podia haver denúncias, senão ele seria obriga 

cJdo a fazer· fiscalizaçãÕ. 

t.J ' 
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Que os posseiros do lado leste da Reserva Biologica foram ovucuodos , 
:,cpernumeceram no entanto os dois maiores gr í leí ros , Sr. Agos t inho /vlon ldo ' 
Paedo e Sebastião Antunes que artdculou a criação de urna assoc iaciio rp1c• 

vem Llud indo as pessoas com o objetivo de garantir a Líberacâo da B io lo·gi cu, 
Sabe-se, 110 entnnto , que estes senhores são financi ados pol o 1 o hy nmdc· i t e · i ro 1 

da região, com o apoio político estadual e nacional. 
Durante as chuvas (dezembro e maio) o acesso ao interior: da Biologi 

ca torna-se impossível. Grandes áreas alagadas impedem a·~pentrtracnor"{lo'·trm~. 
portes, cessando desta forma a retirada ilegal de -made í.ra. Neste per lodo a 
equipe de localização dos índios isolados realizaou vârias expedíçõ0s flu 

viais e lamentavelmente constatou os seguintes fatos: 
1- No lado Sul da Reserva, altura de Pedras Negra, na cabeceira ' 

de t011 a fluente do Igarapê Centro Grande, na Serra Mundo Novo, a cqu i P" 
descobriu o local aonde realizaram peqquí.sa aurífera, no interior da Reb io ' 
Guaporé ·. 

2- Na mesma Região do item 1 , sendo que no rio Baia Rica, urna I'i,r- 
ma madeireira de Costa Marques, a mando do Sr. J\mbrosio Paes de Azevedo '' 
(sub-delegado de.policia de Pedras Negras) realizou pesquisa de madeira e 
constatou presença de cerejeira. Informacôes dão conta que pretendem escoa - 
la este ano, pelo rio Guaporê. · 

3- Aregião citada nos itens 1 e 2 é área de perambulção, caça, , ,pes 
ca, coleta e acampamento dos índios isolados da reserva biologica. elo Cuaporó, 
Inclusive, ê no Rio Baia Rica aonde se encontra o Único lugar com t.aquara 
apropr í.ada (mais de 4 metros de comprimento quando madura) para suas I'Ie chus 
(com três metros). 

4- No lado Sudeste às margens do rio Mequéns esta sendo i ns ta l mia ' 
uma serraria de grande porte na localidade de Rol:i.Jn de Moura do G1rnpr_lr<'. 
Bs ta serraria coloca em risco não sô a Bioldgica, como tambcm a J\ t ca l nd i gc'11;1 
Mequéns. 

5- No lado leste, invasão generalizada de madeireiros e posse i ros , ' 
estâ sendo articulada com apoio de autoridades local, est.adua l e fcdc rn l, 

6- N parte central da reserva, as margens do Rio Branco, enL011tra - 
se duas fazendas com aprox ímadamenue 200 cabeças de gado (Fazenda .Jard im e ' 
Fazenda Laranjal) além de nove famílias residindo nas seguintes Ioco l.ldadcs: 
Manduca, Porto Seguro, Palhal. . 

7- No rio Branco, refugio de boto rosa e preto, a pescaria ctün- 
destina vem-se desenvolvendo sem que o IBJIMA tome providências. No dia 08/ 
04/1991, a Equipe de Localização dos Indios Isolados da Reserva Biológica 
do Guaporê, constatou a presença do barco pesqueiro, ''Maria Auxiliadora - 
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E--2-M11 com capacidade de 04 toneladas, de propiedade do Sr. ' 
Francisco Pereira da Cruz, realizando pesca clandestina. 

A nivel de FUNAI, salvo raras excessoes, o intereR' 
se em defender os índios !~ão contactados, não se concre t Lzn , 
Desde 1988 que (na Presid€ncia da FUNAI) tramita .urn p r-o cc ano 
(FUNAI 2i SUER nº 1958/88) tratando de existencia de índi0~;1 

isolados na Rebio Guaporé, bem como das medidas cabivels e ' 
necessárias 9ara que seja interditada uma área (incravada no 
interior da Retio Guaporé) denominada: Area Indígena Mass~ 
co . ( anexo. XIII) , 

Quarenta e uma mil (41.000) árvores de lei ja foram 
roubadas da Reserva Biológica do Guaporé (cerca de 130.000 1 

metros cubico~ avaliados em 650 mil dolares). 
Que at~ o presente ~emento, as medidas tomadas s~o 

localizadas e carecem de de be rmf.naçâo , Nao se concretizam ' 
aqoes preventivas. A cada início de estiagem os orgâós res- .,. ../ 
pensáveis pela prote?ªº ambiental, quando pressionados, de-' 
sencadeim fisqaliza2à"és que so tem efeito momentâneo. Os 1!! 
fratores, no máximo, sãó penalizados com multas e quando os• 
fiscais retornam aos seus gabinetes na cidade, os infratores 
voltam a agir impunimente. 

Se f'.:lzermos uma retrospectiva da história dos incli- ~ •~ ~ 
os em nondonié;:t, constataremos que inumeros grupos foram ex-' 
tintos, vitimados no confronto direto com os invasores das ' 
suas terras. Foram para sempre sepultados no silêncio da 
floresta, temos porém um atenuante para nossa conciência nã0 
sabiamos ouchegamos muito depois. Mas, no caso dos 11indi0s' 

isolados da Reserva Biológica do Guaporé,11 a existência dos• 
mesw.os e~ de conhecimento público, os riscos a que est~~ a ' 
merce bem o conhecemos. Como iremos nos justificar no fulu- , ~ í r.o perante a historia se por omissao nossa o refer de grupo' 
tambem vier a desaparecer? 

" ,,. 

DO REQUERIMENTO 

Face ao exposto - A representante req~er a.Vossa 
Exelência: 

a) Oficie ao Sr. Presidente da FUNAI; requi~i' 
tando Lnt'o.rrnaçóe s sobre o andamento do processo n2 195B/f3B.1 
:·c·FuNÃr2ª Suer). 

b) Implementar .. medidas adm Lnã s t r-a t Eva s ou jud [d.- ,.. 
ais, segundo o alto discernimento de Vossa Excelencia para ' 
que a FUNAI: inicie o processo de interdi'iªº da " área incrava 
da no interior da Reserva Biológica do Guaporê, onde vivem ' 
os :!..ndios isolados,denomina.da." de Area Ind1gena Massaco. 

5 

, .; 
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e) Requer ainda que a procuradoria incíte uma' 
a~ão conjunta do IBAMA, Polícia Fed~ral e Sedam para fiscal 
izaram e fazer cumprir às determinaqdês dn. Lei dentro dn Ho 
serva Biol6gica do Guaporé. Que nesta açid promoya a nutuA, 
cão dos infratores, .bem como aprens~o dos'maquinários e fer 
t: 
ramentas, e consequentemente a retirada de todos os invasor- 
es que se encontrem na área. Garantindo assim a p r-e ae r-vaç ão 
da integridade física e cultural dos índios que s'e encontram 
na área, bem como a preserva~âó do meio ambiente. 

São os termos em que,,respeitosamente, pede defe- 
rimentp. 

, 

Po1to V~lh~, 15 de junho ~e 1991 
r 
f ~t' Asse'ss.ora Juridica do CIM!. f . . 

. , 

, ... 


