
Re-serva BiolÓgica do Guapor~ 

Sr. SupnrintP.nd8nte: 

Em Dezcmhro rln 1991 mantivomos contato pessoal, rlo qu3l rr,~ultou / 

em acertos relacionados com a dP.fesa da Reserva íliolÕgica do riu~rore e 

dos Tndfos Isolados tjae hahitam seu interior. 

No dia 06 de Fevereiro de 1992 encaminhamos via r.c.T. ( Vl?r ane- 

xo T) um rlocumRnto que reproduzia os acordos provenientes rlo no~~º en 

€ontro em Dezembro/91 ( Ver anexo TI ). 

No dia 23 de Abril dPste ano em curso, novamRntA nos rnc~ntramos e 

reafirmamos todos os !tens acordados e enumerados no docurnrnto anexo I. 

Apesar de termos constatado que atê aquel;:i data , as medidas "urgontes" 

acordadas, nenhuma delas, foram executadas, vislumbramos 8 ~x~cuç;o das 

mesmas. 

No dia Q6 de Maio de 19~2, através de contato tel~fonico, o senhor/ 

colocou-me em linha c8m o Sr. Melanias Vieira Neto, re3pons;V8l pelas/ 

unidadesde 
.. 

canservaçao do TílAMA. Fste informou-me qu~ estava c?nrlo pro- 

videnciada a CQnfecç~o ~de 50 placas sinaliza~oras ( Item 02 do ~ccumen 

to anexo TI ) ~ n~o 85 conforme os planos. Na oportu~idRd~ ~olic5~ou-rne 

que pncaminhaGA dbcum~nto informando-o os locais a onde afiYar a~ cite- 

das placas. N~qte sentido solicito qu~ Rncaminhe para o citndo Senhor a 

seguinte destrihuiç~o: 

NO R D($'TE/NO R TE: 

- Cabeceira do Tg. Sete Galhos atê divisa com a nrea Jndig~na Rio 

Branco ( 15 placas) 

I\J(lRDF:-STE/LF.~TE: 

- Cabeceira do Ig. Consuelo at~ ~ncontro com a Linha 95 ( 5 placas} 

LEC,TE': 

- Linha 95· at~ a linha 130 ( 107 Placas ) ; 
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LFST(/~aorsTE: 

- Linh~ 130 at; Rio ~Rssacn ( OS placRs ); 

St:Jl: 
: Rio Mnssaco até ílio - r.'jao . ~ ( n· n. S1man ou 10 11n1a ruca) (ns f')l::icas); 

- Rio são Simão atê ílio ílranco ( 05 placas); 

- Rio Branco at~ sede do IAnMn ( 03 placas) 

Ot::"STr: 

- Rio c;~n Miguel·( OS placas ). 

Aprovnito a oporiunidade para inform~-lo que j~ começ~ a ~urgir in- . 
f'o rmaçÕes s ob r e grupos mi8de rei r o s ·da região organ i z~ndo-se para j nva s ti- 

1 • • 
rem contra a Rebio. Gu'<Jp'ore. Por outro lado s e r Lriqu a í r-o s , c o rna nd a do s pe- 

lo sr. Hamilton ( residente em PP.dras Negras) corn8çam os preparatjv8s / 

para iniciarem atividades no seringal CRntro Grande. Res~altamo~ que es 

te seringal incide no interior da Rebio. Guapor~ como tamh~m Pm ~reade 

- 1 perambulaçao dos lndios Jsolndns. 

Neste sentido, NECESSÃRlr e URG(NT[ que sejam designados os dois funci· 
~ • .., f 

onarios do TBAMA rara comporem a Equipe de LocalizaçRo dos Tnrl1ns Jsal~ 

dos da Reserva íliologica do Gunpor~ - FUNAit nas con~iç~es prPvistas no 

' , . f item 05 do douumento ane~o lJ. ~o as~1m ~odcrnmns azer fr~nte ans dela 

pidadores dn Reserva íliologica do Gunpar~. 

Cordialmente: 

ritennr Va-z 
Chef P. (qui p o Lo e a Li zéção dos J n 
dios Isolajos da ílebi. Guapor;. 

- rur·rnI - 
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Reserva Biologica do Guaporé 21 de Janeiro de 1992 

Em Dezembro de 1991 mantivemos contato pessoal com o Sr./ 
Hamilton Casaro, Superinteuden te Regional do I.BAMA em Porto Velho. 

Neste encontro desenvolvemos uma longa conversa acerca do trabalho/ 

••• da "Bquipe de Localizaçao dos Indica Isolados da Reserva Biologica 

do Ouapo ré " como tamb~m assistimos dois VTs acerca da si tuaçio atu- 

al da citada r·eserva. No desenrolar do nosso encontro iniciou-se u 

ma aproximação mais estreita com a perspectiva de podermos desenvoi 

ver atividades cooparticipadas entre }1JN.Al e IB..Al~lA, no que se r ef'e-e 

re à Reserva Biologica do Guaporé. Objetivamente, enumeramos algu-/ 

mas·medidas prioritári~s. Elas são as que se seguem: 

'· 
' 1 i 

1 

1- Definir os pontos limitantes da Rebio Guaporé, princi 

palmenbe os de números 09 e lõ; 

2- Afixar placas sinalizadoraa ao longo do perímetro da 

Reserva Biologica do Guapor~, com a se6'1linte destribui 
"' çao: 

- NORDESTE/NORT~: 
Cabeceira do Igarap6 sete Galhos at~ :Faz. Vale/ 

do Nilo ( 20 placas); 
- HORDES'.CE/LESTB: 

Cabeceira do Igarapé Consuele at~ o encontro / 

deste com a linha 95 ( 05 placas); 

- LESTE: 

Linha 95 at~ a linha 13() ( 20 placas); 

- LB3'fE/ SU D~~:LCE: 
Linha 130 at~ Rio Massaco ( 05 placas ) ; 

- su~: 
Rio Massaoo at~ Rio são Simão ( ou Hio Baia Ri- , 
ca) ( 05 placas); 
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02 

Rio s;o Símio até Rio Branco ( 05 placas); 

Rio Branco at~ sede do IBANA ( 05 placas); 
• 

Rio são ·111iguel ( 20 placas ) • 

3- Instalar posto de vigilância na linha 70 com linha 156, 
~ N 

equipada com viatura e rádio comunicaçao; 

4- Heati var ·sede do IB.AH . .A no interior da Rebio. Ouapo r-â , às 

margens do Rio Guapor~; 

5- Designar duas pessoas do IB.AM..A para participarem nos trab~ 
N 

lhos junt~ente com a Equipe de Localizaçao dos Indios Is~ 

lados da Rebio. Guaporé ( FUNAI ); 

6- Desenvolver um trabalho de Educação Junbiehtal com a popul~ 

ção que mora no entorno da Rebio. Guapor~; 

1 N 7- Definir a situaçao de invasores ainda existente no interi- 

or da Hebio, Guapor~ ( Seringal Centro Grande, duas fazen- 

das e dois seringais no Rio Branco, seringal no Rio Calorª 

do ( afluente do Guapor~ ). 

Os í tens 3 , 4 e 7 dependem do IBANA para sua execução, enquau 

to que os de números 1, 2 e 5 serão executados conjuntamente com a .. 
Equipe de .Localizaçio dos Indios Isolados Da Reserva Biologica do J 
Guaporé. ~s placas sinalizadoras referidas no !tem 02 serão confec 
cionadasApelo IBAl'.LA e afixadas com participação de inmegrantes da 

equipe da FUN.AI. 

O í tem 05, para sua realização, o I.B.AI•l.A a partir de Junho-92 

designará duas pessoas do seu quadro funcional ( ou mesmo contrata- 
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ra a nível de serviços prestados, pessoa que já conheça a regi;o) 

com o objetivo de participarem dos trabalhos desemvolvidos pala/ 

Equipe d~Localização dos Indios Isolados da Reserva Biologica do 

Guapor~ ( FUN.AI ), priorizando-os nas atividades fiscalizadoras. 

Para tal o IB.Aiv.l.A. fornecera combuativel e materi~ de acampamento/ 

para os seus dí aí.gnado s , l FUNAI compe·tira aloja-los no acampamen~ 

to base instaJ.ado na linha 1059 interior da Rebio. Gmapor6. 

Com relação ao :!tem 069 C:> I.B.AMA iniciará entendimentos com a "Ação 

Ecologica Vale do Guapor~- " ( ECOPORE ) , no sentido decpromoverem/ 
N 

atividades no ambito da eduoaçao ambientaJ. ou outros termos que do 

entendimento possam vir a surgir. 

Ressalto que estes entendimentos assumiram~ car~ter "pr!; 

liminar" uma vez que ficamos acertados de juntamente com o Chefe ,t 
do posto do lBAl~LA de Rolim de Moura, colocarmos no papel e dai en 
caminharmos aos superiores para aval.ia-los e prosseguirem os tram1 

tes administrativos cab!veia. No entanto este encontro, at~ o pre 

sente momento não foi poàsível realizar-se. Neste sentido, resol- 

vemos confeccionai' este documento e encaminhar copias para: Asse! 

soria de Indios Isolados da Segunda Superintendencia Regional e~ 

Cuiabâ ( FUN.AI ), Posto do I.BAM.A de Rolim de Moura e Superintende~ 
eia Regional do IBÃMA 9m Porto Velho. 

Solicitamos ·a todos que receberem este documento, tomarem as 

provid3nciaa necessárias e cabíveis. :. ,._:_ .~- . ' •!" , •. ,... 
• A Equipe de Looalizaçao dos Indios Isalados da Reserva Biol~ 

..,_, .. ;...,.:_ 

gica do Guapor&, coloca-se ao inteiro dispor para colaborar no sei 

tido de agilizar o encaminhamento das id61as contidas neste doeu.~/ 

mento ou de qualquer outra .que resulte na defesa da Reserva Bioloe 

gica do Guapor~ e consequentemente dos indios isolados que habitam. 

o interior da mesma. Cordial.mente; 
FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INOIO - FUNAI 

CONFERE C0'.\1 ORIGINAL q 
D A T A: ... /0 ..... ..1..- •...... .'i _., .. / r 2 
ASSINATURA:. -~ 


