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DOSSI~ SOBRE SITUACÃO INOIOS ISOLADOS NA REBIO GUAPORl. 

I> 1990 

- telex nQ 004/AII/2ª SUER de 03/04/90 
providências junto ao IBAMA sobre Rebio Guaporé. 

- solicitando 

- CI nQ 038/CII de 04/04/90 - repassando telex nQ 004/AII/2ª 
SUER e sugerindo reunião FUNAI/IBAMA. 

- telex PreTeito de Campinas/SP de 23/04/90 - sobre necessidade 
medidas urgentes para garantir integridade da Rebio Guaporé e 
dos índios isolados existentes na reTerida área. 

- telex nQ 181/PRESI/90 ao presidente do IBAMA solicitando 
providências. 

- OF 674/90 DIREC/IBAMA de 22/05/90 - solicitando a FUNAI 
inTorma~ies sobre recursos Tinanceiros ~ material disponível 
para período de Junho a setembro7 objetivando trabalho conjunto 
IBAMA/FUNAI na Rebio Guaporé. 

reuni~o FUNAI/IBAMA em 29/06/90 - IBAMA inTorrna que Já teriaF 
no dia anterior7 deslocado técnicos e Tiscais para a área. 

- telex nQ 018/AII/2~ SUER de 04/07/90 
invasores Madeireiros na área. 

denúncia sobre a~ão de 

- telex nQ 019/AII/2ª SUER de 13/07/90 - denúncia sobre presen~a 
de posseiros e madeireiros7 sendo que haveria Tirma madeireira 
autorizada pelo próprio IBAMA. 

- telex nQ 21/AII/2~ SUER de 07/08/90 - EQL in~orma que IBAMA 
tem disseminado dtlvidas sobre limite - Igarapé Consuelo - da 
Rebio Guaporé~ deslocando o reTerido limite para o interior da 
jrea e Tavorecendo assimF embora indiretamenteF 
ocupa~ão da Taixa livre de Tiscaliza~ão. 

a invasão e 
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- 05/09/90 - telex ao Secretário Nacional da SEMAM sobre a 
necessidade de medidas urgentes contra invasão de madeireiros na 
Rebio Guaporé. 

- telex nQ 029/AII/21 · SUER de 06/09/90 - inTorma sobre a 
~iscaliza~~o preciria do IBAMA na Rebio Guapori e das amea~as à 
EQL/FUNAI. 

- telex nQ 44/AII/2ª SUER de 17/09/90 - denúncia sobre presença 
de invasores na Rebio Guaporé. 

- OF./CII nQ 002/90 de 18/09/90 para DIREC/IBAMA. 

- Reunião nQ 061/AII/2ª SUER de 24/09/90 - inTorma ter sido 
interrompida invasão de madeireiros. 

- telex nQ 062/AII/2ª SUER de 24/09/90 - in~orma que acampamento 
da FUNAI ~oi queimado por invasores e madeireiros. 

- CI nQ 122/CII de 09/10/90 para CORPI/SEMATI encaminhando cópia 
dos radiogramas 0657066,067 e 68 da 2~ SUER que se re~erern à 
explora~âo criminosa de madeira na Rebio Guaporé com a 
~inalidade de subsidiar reunião com IBAMA dia 10/10/90. Os 
radiogramas sio respectivamente: 

NQ 065: limite da área7 invadido por madeireiros; 

NQ 066: ICOMARO recuperando estrada para extra~ão de madeira 
na área; 

NQ 067: IBAMA ausente da área7 e 

NQ 068: explora~ão criminosa de madeira. 

- CT nQ 006/CORPI - SEMATI/90 de 11/10/90 - para DIREC-IBAMA 
encaminhando telex para conhecimento e providincias • 

• 

- CI nQ 126/CII de 15/10/90 - sobre telex nQ 079/AII/2ª SUER de 
12/10/90 apresentando necessidade do IBAMAF vistoriar e 
Tiscalizar limites Rebio Guaporé e inTormando da ação da 
madeireira INCOMARO. 

- OF. nQ 1571/90 - DIREC-IBAMA para Cll7 de 10/11/90 inTormando 
que IBAMA irá demarcar aindap no ano em questiop a Rebio Guapori 

SEP Quadra 702 Sul 
Ed1fíc10 l.ex, J~ andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
FUNDAÇAO NACIONAl DO WOIO • FUNAI 

. . . CON.FERE CU,v1 UKll..,1:~AL 1-. 
D A T A: ÇJ. __ _J _-__Çj_~ ·.1 '-1-- 0 
A.SSINATURA: '1?J CiJ 



" 

FUNAI 
Fundac~o Nacional do Índio· 
MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

e solicitando maniTesta~ao da FUNAI sobre trabalhos que seriam 
desenvolvidos. 

- telex nQ 098/AII/2ª SUER de-04/12/90 - denúncia sobre roubo de 
madeira e da· ausência do IBAMA. 

- CI nQ 161 (a SUGE>~ 162 (a SEMATI> e 163 (SUAF) - encaminhando 
telex acima e Tazendo reTerência ao processo da proposta de 
interdi~ão da área Massaco. 

II> 1991: 

- telex nQ 05/AII/2ª SUER/GAB de 17/04/91 - sobre barcos 
pesqueiros no interior da Rebio Guaporé. 

- em 18/04/91 a CII solicitou a CORPI/SEMATI que 
reuniio com IBAMA7 o que TOi ~eito atravis da 
001/CORPI/91~ não tendo havido ainda resposta do IBAMA. 

chamasse 
CT nQ 

- CI nQ 
008/GAB/2ª 
G';Japoré. 

060/CII de 24/05/91 para SUGE - encaminha cópia 
SUER de 23/05/91 com den~ncias de invasão na 

telex 
Rebio 

- telex nQ 055/SUGE de 28/05/91 para presidência do IBAMA sobre 
assunto anterior. 

- telex nQ 078/GAB/2ª SUER de 20/06/91 - sobre atuação de grupos 
políticos ligados aos 
nos sentidos de: 

interesses dos madeireiros7 intervindo 

a) liberar Rebio Guaporé; 

b) demitir por pressio política ~uncionarios da 
FUNAI que atuam na Rebio Guapori; 

e) retirar EQL da Rebio Guapori. 

- telex 112/PRESI/91 de 26/06/91 para 
solidariedade prestada a EQL Rebio Guaporé. 

CIMI agradecendo 

- CI nQ 105/CII de 17/07/91 - para CORPI/SEMATI encaminhando 
telex nQ 0ii/GAB/AII de 16/07/91 sobre invasões na Rebio Guaporé 
(madeireira INCOMARO). 

S[P Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3~ andai 
CEP 70.130 Brasília D.F. 

FUNOAÇ/\.Q NACIONM. 00 ll''ülO • FUNAI 
CONFERE COM UlUt;lNAL 

om, 1. .. J- ~_qz. 
~SSINATURA; • , ;f. _ 

3 



.• "::- 

FUNAI 
Fundaçao Nacional do in<l,o 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

- tele:< 
denúncias 
Guapor-é>. 

nQ 073/CORPI-SEMATI de 12/08/91 repassando para 
de invasão e atua~~º criminosa (madeira na 

IBAMA 
Rebio 

- CI nQ 124/CII/91 
CORPI/SEMATI telex 

de 14 de agosto de i991 
nQ 14/GAB/AII/2ª SUER de 

encaminhando a 
13/08/91 enviado 

pela ·Superintendência ao IBAMA solicitando providências. 

- CI nQ 127/CII/91 de 19 de agosto de 1991 - encaminhando telex 
nQ 017/GAB/AII/2ª SUER de 16/08/91 re~erente a roubo de madeira 
no interior d~ Rebio Guapor~. A CII propie a CORPI/SEMATIP 
reunião com IBAMA e SEMAM com Tinalidade de deTinir e equacionar 
problemas re~erentes índios isolados na Rebio Guapori. 

Bras í1 i a-DF r a. e de agosto de 1991. 
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