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LADO NORDESTE DA !REA. INDÍGID1A URU=EU•WAU•WAU .· ' .. · .;. ': . . . R?.!LA'i'61UO DE· :F'ISCALIZAÇXO 

HEi\LIZADA NO PERÍODO DE 06 l.. 07 DE J;Ufü-10 DE 1992. 
, 

PAR'.L'ICIPAJ'-:'l'Y~S Rieli Franciscato 
Memõ Amonda\Ta (Tabijara) 
Warina Uru-Eu-Wau-Wau 
Bawaju:r; Amonda.\fa· 
Wa.ipá Amonda.va 

- Erowalrn Amondava 
- Uka Amonda.7fa 

.. 

I!JTHODVCÃO A falta de recursos, humano e fina.nçeiro, no ·ano passado/ 
inviab:i.lizou que a "Operação Flora Vivatt aâ.cançasse o objetivo desejado, 
atingindo apenas, parte da Írea Ind.Ígenà Uru-Eu-Wau-Wau. Ficando as stm I 
duas regiões crÍtj_cas, Caltêirio e Alvorada D'oeste, onde as Nadeireüre.s, 
continuaram e continuâo roubando madeiras, de ecências nobres a todo va- 
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pr-oxí.mado 

extraindo 

Na localidade de são Domí.ngos , R0-429, sahe~ee que · .à E. 
;~3 serrE:irias funcionando, e riue, a maioria atuam ilegal1;'lente / 

A .. ·., ~1 ecencias florestais da area inw.gena, 
Jú. na região de Alvorada D'oeste, entre butras, destaca-~ 

se a NADEIREIR.A 3S, como uma das empresas nmdeirairas, que mais roubou./ 
l . , .· - . . t . ,.. . . d' ~ . . .. rnnc ,-'!:u.-a.s d·.:.: :_;,1•e;J de vr·es ervaçao persnanen e, areas a.n a.g ena s, pa r-jues n:::.cio 

. # ,. 
P: r-:,:.··:· 1-'.0Yl"l'' ... ., flcc,<'(>"i'"'.'.] E·,.,f··:1f1·L1'·'1 (10··.·trru1Y1 o ;:\'1Í"' ,,1y·,1;•do l1 «ue '-·' , ..• •-,1 ••. 1 . '-"' ~... ---~ .,1,.) • ..,,.., v_.._. """'·' uc., .A .t:_J,,. _;_ ., ·.t.:' e.-• , ç_., ,:, ••••.. ,.J\,. •...... ., ., ·_l .. 

prcs ent.e moren to , a i:md(:JiJ.',Jira cita d,::,, não sofreu nenhum tipo de pur.í ç~o. 

ORT.E:TIVO Fisc:.::·.lizar lado nordeste da lrea Incligena Uru-Eu-Wau-Wnu, , . . ·. . . . . 
especificamente, al.Lnhamento entre os marcos 25 e 26. 

FJ::RCt.'J::SO Partindo do Pin Trincheira at.~ MirRnte da Serra/Projeto / 
Urupá/Al vorada D' oeste, ºe.onde seguã-ss e pela R0'."429 até a linha 64, aproxi · 
ma damen t.e 12 Krn, 'foma-se ai e. linha em rumo ao oeste, pela qual segue / 
por uma distancia de aproximadamente 30 Km, onde encontra-se uma outra / 
linha no sentido norte/sul, pela qual s egu eae ã esquer da , por uma distân 
eia de 1 Km at~ o portão da Faz 3s. Dai segue-se ·pela estrada da referi<& 
da f'az enda , que à menos de lfü,n chega-se à séde da mesma. Parte-se dai / 
por um unico car-r sador-, que. passa, ao 

1ladó 
·. da &lsa s:de, pouco mais de l 

cem metros atravessa sobre um igarape, afluen~e do Rio Muqui e aproxima- / 
damente ma.is 3 Km. adentra. a area indigena. no alinhamento, entre o marco/ · 1 

25 e o marco 26. 
·-~ 
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DESENVOLVIMENTO No dia Og__ partimos do Pin Trincheira por volta das 
8:00hs, com a equipe já( descri ta anteri.011,1ente e seguimos até o traves 
são que d~ acesso a linha P 20( este número não corresponde com o mapa. 
rodoviário, ver map~ em anexo). Na linha P 20 estivemos até o seu final, 
à um quilometro da Reserva Florestal do Urupá. Lá ti vemos informações / 
de que a citada reserva está toda invadida por posseiros e rn.adeireiross 
que atuam noite e dia 

O que prentendiamo.s não conseguimos: Seria uma· es - 
. . , 

trada que desse ac es so a Faz 3s, costeando a Reserva Florestal do Urupá, 
entre a citada reserva e reserva indigena. Retornamos então e seguimos/ 
passando por Alvorada D'oeste e chegando na Faz 3S, atravez da.linha 64. 

Paramos na séde da referida fazenda e o encarrer;a 
do pela me sma não es tava , segundo uma &t!. que nos a tendeu. A mesma nos 
d.l s s e que n~o havia. ninguem trabalhando na mata tirando ma de.í.ra.s , que / 
todos t.Lnhem saido com os caminhões que estava para a cidade (Alvorada). 

Os carrea.dores estavam usados,e,pareciam ter pass~ 
dó sobre os me smos veiculos e maqufnas , naquele momento, adentrando. Mesmo 
assim esta Srg inssistia em negar existlncia de pessoas na mata. 

Depois de seguir o referido carreador, na liurw. ce?, 
tif'icamos, que· o equipamento utili·zado pela a Faz JS, estava para fren 
te, ou seja, dentro da áree, indígena. Nós preparamos então para surpre 
ender os ü1flator,~s .• Quando ... começamos encontrar o desmatado (ramagem ) 
a.í.nda não mucnas , paramos a viatura e ouvimos que as máquinas estavam / 
bém préximas. Com o barulho das mesmas seria Lmpo s Iveâ eles per ceber-em/ 
a nossa checada. Continuamos então,· ainda com a viatura, até oride abor= 
da.no s dois operadores de n1;:Íq11ina, que trabalhavam com uma Skder e um2./ 
ms'.quina de E;::;teira. Pouco mais de cem ue t ros , adiante, abor-damos um ~ 
oper?.dor de Pá Eecânica e Q .Hotor:L.st,;1 do Caminhão, que estava .sendo C8,!. 

ree;2.do naquele momento. Os mesmos nós Lnf'o r'mar'am ou e 'haví.a riais uma -ce.s 
6~ ~ - 

soa J .s nH:L ta cortando ma dei ra s , Depois de alguns rde. seus companheiros G.§. 

te se ar·1·01~:L1ou e f'o i abordado pelos Infilgena.s que me aconpanhava , 
I ~ • > •• , • t '• • • f . . ·1 • e, • .. , t •, ·, ':-- • .: ( ,.. • •• • "I "', ,- V > q . • .: 

J ---Vl•··· o ,.,r11,) 1 f.) ,-·-1,l(··el·'···'·º n,,Lr.>J18'·C•' ··- ·"1,l ·:·t'nc<,, .•. + v-.a.. ..._. __ , .•... '-'-' V•N• -· ... V-., ç.,.4,. V• ""'·:· ~ ~-- •.;. _..,, • •... .._, 

tJ~-; ~;(;;~!9' ,i:L·J.!_' ·:_;-,J]_i~t~- 

. l°' . 1··· ., n~·ir,01 d.P -~1·:,;n·i··>·i.'1 D'r,s:>c:t;o onde f':,ri::, o f'l::,· .. 1"''J1t,, ;:, de1-r,i s / ; .i. ~-' . . ~·.., ;·- - .•••• ~.-. ,• . ~ .. •,,. • .•....•.•..• {;_;;., •. _, ••• ~ •. •···· • . - ••••. ' .r'-- - .•.•• - ·" 

nr-~,c,~·i· .... i:,·····' .,•,r·-, .. t , •• ,..,,.' ·"1.··0~ 11~.:1.fc, n· . , ... r ,.,1. :· ... I'.' e ··' ... '· d.flc:.· 1•, :;, . ..,(.) l .:.J. ,.: .. ,'l, 8, . e;;,.,. . .. t\.1 • .J.t:, €. 8, • 

~O!~Oh::. solid.tcd . .-10 B,.31. . . - .. # . . 

, 1.•11 ': s , 1-v t:a· efHt:L ver o fla.:::;1·:·-nt--, r1ci, (!(,J.;,h:;;:1.,\,:: , t ; - 
no ·n/,1·,·io J•.1 11:'-'l~, ~C;~-L ,.;~,,!f_ 1·10 í}J' i> e·,,"'.:>, tJ·l1·1·1··n .,10P/' .. .;.;· . , -· '· . , .. _, . ,~ t.., ~. ..J ••• _ ~ ':" • -• ~ •• '.,,_,; ••.• -'- V"-" J & ..- 

c:-.;L:o l'L: ::;r:\~t1.rança, para d.epois ser-em remanejados para. o Pf.n Trinchei 
Dr. Haüizon que ele teria dificuldades em proceder o fl~ 
ter nenhuma leg:islar>ão cue o embasasse. Teria cue primei ~ ~ . ~ - ! ·····:,r·1·.,:, oo r n~c) V ..•. , J."" ~ , .•. ,.,, 

ro obter informaç5es para procede-lo de for~a correta. 



" 

O referido Delegado devo Lveu-rne o alto d.e apreensão,/ 
(1ue eu fr.1.vJ:.1 lhe entregado e disse-me que por questão de, ::dieo, para / 
ganhar tempo para ef13tivar o flagrante,. que eu. mudas s e o horé~rio da ~l - ' ' ' ' '' , - " ::ir,rem1sao, ou sejn, fazer um outro termo de apr-esnsao , a1 terando o hor,ã_ 
rio pe.ra as 23: OOhs. Enquanto isso eu acomodaria os Índios e depois, na 
hora es tãpul.ada pelo mesmo, eu brouaaase termo e· entregasse ao comissl 
rio, que o me smo Lançar-La no livro de ocorrências e que no dia seguinte 
pela manhã, ele .faria o.flagrante. Assim foi feito. 

Na manhã do dia 07 tentei entrar em conta to CO!'JI esta 
ADR, mas que, por motivo do telefône estar cortado, não foi possível •. ! 
Entrei em contato então,com a ADR de Vilhena e a mesma.entrou em conta 
to com Br-as í Lf.a, comunicando o .rito. Tamb~m soltei tou que Brasília en 
trasse em contato com o Secretário de Segurança Publica do Estado de / 

· Rondôní.a , para pressionar o Delegado de Alvorada D' oe.1:te, para que fos 
se efet:L vado o flagrante. 

As 8:0óhs, estive na Dal.egaçf.a e o Dr Màdizon disse - 
me que era paru mim. aguardar um poco mais, que ele estava tornando info,r 
niar;Ões de corno ,proceda.t-, que as 10:00hs eu voltasse. 

Enquanto aguardava, fui até o Quartél da PH Florestal, 
pedj_r apóio, para nós auxf.Lí.ar- na remoção do maquim!rio apreendido, par-a 
' I i ', - . . • ,,r . . . " • . .- . 1· a ar ea .. no i.g ena. Náo houve obj eçao , Estariam prontos a. nos a judar- a 
qualquer momento. 

i 
~ 

Conforme a hora marcada pelo Dr Ma.dizon, retornei a 
Delegacia. Quando eu estava no gabinete, · com o Delegado, chegou o Juiz/ 
subs t l tuto , da Comarca de Ji-Pa.ranl1 Adoan Miguel Filho, com HG en · mão, 
antes rnesno de efetivar o flagrante. F1nalmente, as 11:00hs deu-se o 
inicio ao tál flagrante. · 

Assim que fui ouvido, sai para almoço com os fnctj_os 
voltando logo en.t seguida porque fui procurado pelos argentes p~rar:retor, 
nar usênte à Delegacia. Ao chegar n~ mesma o Dr Madizon disse-me que o 
juÍ.z havia lhe dado prazo de uma hora para entregar o proeesso no Fo run 
e pediu-me que assinasse os pa.p~is a ser entrege ao mesmo. 

Depois· q1Je assinei os papéis, eu disse ao delegado / 
, li' .L 1· • d t- i • . . • .jl L çiu~-:? JB. qU<:'! e s cava resa .vi. o, en ao, eu ria começar r enover' o maquinar~ 

o p.~1.rit o Posto Ind!gena Trj_ncheira •. Foi quando o Dr. Madizon me disse / 
(:uc eu só po der La r-emovor o equipamento depois do despacho do Ju!z, que 
nin,3a aconteceria naquela tarde; S() o Ju!s teria compe t ênc.í,a de· determi 
naz- re .. r-a ando seria, J,.~vado as ref erida.s máquinas. 

Ag~ardamos até as 18:00hs~ quando voltei a falur eom 
o Dt":01. llaclizon, o mesmo fü.sse-rne que nãdi-t~ resolvido nade. e que o / 
- , • ~ t' 1 ,~;:i l. J" p , p ~ ~ ·- d ' .rut z J=.1 innn. se CLQLocaco para 1- arana , o r uerreo nao po e ca.a ser rern.2, 

vi do e equJ1ie(ie11to apr12icnci:.tdo~ Eµ disse par-a o Madizorr que ser-í,a bo:n / 
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a te~.u·nu fc,:::_:,o no tua terinl apr-cendt do , Com dificuldades, cons OLui converi 
c e--Lca .a. apat;;ar o fogo,que,quase tomava conta. da cabine do caminhão, ã 
le[;.·:u)do (J.(::,f.; mesmos que a· justiça se encarregaria do resto; que a nossa/ 
p::trtl~ J'; e3 t.ava feita, ente foi a apr eensjio , . ,. ·. . ., 

Logo em seguida chegou r·brorço· da Polícia N11itar, ac.í.c- 
r2.uos pelo Madizon. Antes que as cod.sas se complicasse a í.nda .na.í.s , ~chQi 

. . 
J. por- pem retorno.r tio Pin, õnde chegamos por volta da.s 23: 30hs. 

co: ···•pm rr~ros :.J 1 ~-- L ~!J.:.:·.: .1 .!l tl- . 

teriormE>nte 
Seria este ·o momento oportuno para punir a mudeireir::: s.n. 

citada, que há cinco anos rouba á Ârea Ind.Ígena u1~u-Eu-Wau- 
Wau, a t.r av e s do r-e sar-cãmen'to. dos danos causados no interior da referida. . . 

~rea. Ficar com os b~ns da Ernpres,, apreendidos, em poder da Funai, no 
~~ . 

Pin, seria uma· para se usar, condicionado a liberação do equd.pamen to .só 
dopo is da idenização ter sido efetivada de flto. MaisJ c9m a 'atuação• do 
Dal., Madizon Muniz de Minas, leva a. crêr que ent poucos dias, estas mesma 
mes_uino.s voltarão a dilapidar a ~rea ind!geria, o que já é pratica do • 
pi~pr!etário das mesmasj, que em todos os anos, hà cinco anos, vem se b~ 
nef'Lc.Lando , ilicitamente, .de madeiras provenientés da ÍI'.ea Inctt'gena Uru .. · . . . . .. . . . . . , . . 

Eu-Hau-Wau e Reserva Florestal do Ur'upá , . . ~ 
H~ cêrca de uma semana antes da apreensão, o atual llire- 

tor do PARNA (Par'que Nací.ona.L dos Pacaas Novos), esteve no local da me.§. 
ma, com o proprietlrio da Madeireira 3s. Segundo o ~ropriettrio, disse/· 
o D.lretor, que poderia cont:tnuar a retirada de madeira, pois, afirmou o 
mesmo que o limite do parque ainda era mais para fr~nte •. -. 

Eu não creio que este :Funcionário .ai&mu inocente, quanto , . ~ . , . 
o Lí.rrí te da a.r ea , Qualquer leigo nâo teria dulvidas, que a retir~fül de . , .· . 

mc de.í.r-os e.ru dentro. da ar ea indígena. 

SUGESTCTES Açionar a Superintêndencia do IBAMA, para carn; elar pl~ 
no de de uaneã jc da referlda firma, se e,~stir ~ 
Fazer levantamento de impacto amtd.errtaf.," na trea atin 
·gida. 
Mover ação de idenização, contra a Madeireira 3s. 

- Manter fiscalização no local, (..o'<'ls.tA~+~'('t"\"'""\-<c 
. . ' . 

Porto velho, er, 3i de Julho de 199~ 

· · · . · Rj_eli Fr~.nciscato 
Coord Uru;;..Eu-Wau-Wau 
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FUNAI 

, 
M!t-JISTERIO DA JL6JIÇA 

FLNDAÇAO N4CONAL DO lf\010-FUNAL , 
SUPEBINTENCEt,CIA EXECUTIVA ~GIOf'W.. O\ 2i fl:Gl.t()-CUIBA 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL lE PORTO VELHO 
EQUIPE OE PROTECÃO AMBIENTAL 

• i 

TER MO DE APRE EN SÃO 

LOCAL DA APREENSÃO: Aa l;A IY>OJ6E: n~ ÚR~- N -W(.)v ,U)~\) 

HORA:~ ~!QQ DA TA : Oó 1 ;Jul /.la 
A. DETENTOR ( s i : H<= Fl"MC~ "bo~ S~t"\los, ll-n.fo'Q t'O e.oc:. µAI 

Üí?c::>-lr~ ÇR OT"'\ e 1$Ç"=) br- 5 w.)Lc'"".'.>, ApPR~t.l 00 So~C? Ç- 

O•~Q 1-1 *~~, N (-L1~ c;oe.._... 

~ot ::cn ~~u \'O A De- (-:'.":) k-,fJ~ k ~ 'Q.Ç.t)i. E "\)~"' mo D 
.L~ _ ____S._r__gi!-_~_!._ __ (.,c. _ F\ <\ o. ~ 5 ~ · \ ~ ~""' ~ \ <.= , e .~ ~ 

' MOTIVO DA APREENSÃO: O material acima relacionado, integrava ação clandestina de depreda· 
dore's no interior da Area Indígena supra mencionada, contrariando as disposições do regulamento aprovado 
pela Lei n.º 6001, de 19.12. 73 (Estatuto do Indio). Procedi a apreensão, de acordo com o Artigo 1.0, In 
ciso VII, da Lei n.º 5.371, de 05.12.67. 

J \ I I 
./ -; ,- { -'\.' ,..../ 

I • f e-, { I f j·"I , ti,t..:.'.1-i \'..,. ( \-1 j 

/: · r: J t~ t ( -': .~ 
t I 
f . 

! • r / 
/ 

2 a. TESTEl,WtHIA 

ÁREA INDÍGENA Vl'.<v-(-v . Qh / Ql_/_~·~!_ 
--· - - . - --·- - 

RJo Jo:!I:· BonifÓ cio, 915 - Boi r ro Olaria - Fone s . 221-9781 • 2 Z3· l 586- TELEX: 69.2 9 9 4 ' 
CEP 78 900-Porto Velho-RO. 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO REGIÃO NORTE DA ÃREA INDÍGENA URU-EU-WAU-WAU 

NO PERÍODO DE 22 A 27 DE JULHO DE 1992. 

Participantes: Biele Franciscato 

Raimundo Castro de Oliveira 

Raimundo Braga 

Savedra 

Memõ Amondawa 

Puruem Amondawa 

Paiaron Amondawa 

••• • • 

Paiajuv Amondawa 

Tari Uru-Eu-Wau-Wau 

Bawajuv Uru-Eu-Wau-Wau 

Paiaron Uru-Eu-Wau-Wau 

Makãna Uru-Eu-Wau-Wau 

Puruá Uru-Eu-Wau-Wau 

. - r: 

/ I 
1 
1 4 

: t • 

Pitanga Uru-Eu-Wau-Wau 

Jurip Uru-Eu-Wau-Wau 

Nandu Uru-Eu-Wau-Wau 

Introdução: 

,• 

Já estavamas retornando a Porto Velho, depois de term! 

nar trabalhos no PIV Alto Jarú e PIV Cajueiro, quando fui comunicado, 

através de rádio, Augusto Cassupá, do PIN Jamari, que os indígenas da - 

. . 
quela comunidade, alguns dias antes vinham ouvindo barulho de máqL1ina 

.• 

no sul do posto indígena, o que, no dia anterior os mesmos foram até o 

local, retorhando naquela manhã, dizendo que muita gente e máquinas es 

tavam dentro da reserva retirando muita madeira. Com esta informação 

tivemos que seguir, urgente, para o local. 

Desenvolvimento: 

Na manhã do dia 22, às 4:30 hs, saimos com destino ao 

local da invasão. Passamos por Gov. Jorge Teixeira, onde tivemos apoio 

da Prefeitura local, com a doação de 35 litros de Óleo djesel, para a 

realização do trabalho. 

~or motivo das vias de acesso estarem em péssimo esta 

do de conservação, ainda bem (dificulta também a ação dos madeireiros}. 

só foi possível chegar no local da invasão por volta das 16 hs. Onde 

I 



.•. 

Onde foi apreendido 02 caminhões Mercedez Benz, 03 tratores de pneu, 03 

moto-serras. Tamb~m foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polí 

cia Civil de Ariquernes, 15 infratores, para ser efetivado o flagrante. 

Onde se instaurou o Inqu~rito Policial nº IPL 126/92, tombado pela 1ª 

DP, daquela localidade. 

Em Ariquemes solicitei do Administrador substituto, 

Augusto Silva, para enviar mais um motorista para auxiliar a conduzir 

o equipamento apreendido para a área indígena, ou seja, PIN Jamary. 

O flagrante , que teve início as 4:00 hs do dia 23, 

as 18 hs do mesmo dia, efetivado pelo Dr. Motta, que atuou coerentemen 

te na instauração do inquérito, não se repetindo desta vez o epsÓdio de 

nlvorada D'Oeste. 

Deixamos Ariquemes por volta das 19 hs e chegamos de 

volta ao local da apreensão a 0:00 h. Já estavam no l~oal os índios do 

• PIN Jamary, que vieram reforçar a nossa segurança física e segurança ao 

material apreendido. 

Na manhã do dia 24, começamos a remover o equipame~ 

to para o PIN Jamary. Um dos tratores estava quebrado e não teve como 

ser· conduzido, os Índios sabendo que ele poderia ser resgatado pelo prQ 

prietário, se ali ficasse, atearam fogo no mesmo, tornando ele um monte 

de ferro imprestável. 

Na tentativa de chegar ao PIN Jamary, no qual requ~ 

reu abertura de ~5 Km de estrada, à mil metros antes do PIN, a máquina 

qu~ estava fazendo a abertura danificou o rolamento de embreagem, impo~ 

sibilitando desta forma a conclusão, ou seja, a chegada ao destino pre- 

tendido inicialmente. 

Na Lar·de do dia 26, depois de ter quebrado a máqui 

na, deslocamos para o PIV Linha 621, de onde na manhã seguinte retorna 

mos a Porto Velho chegando por volta das 21:00 hs. 

Comentários: 

A alegação dos infratores é de que eles não sabiam 

de que estavam dentro da área indígena; que eles estavam ali enganados 

pelo "Gauchinho", porém esta argumentação não me convence, s6 o rato 

dos equipamentos que estavam quebrados, estarem camuflados 30m fora do 

carreador cobertos com folhas de palmeiras, não tenho a menor dúvida de 
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de que eles tinham conhecimento de que ali era ~rea indígena. Cerca 

de 2 dias antes da apreensão, os Índios do PIN Jamary também estive 

ram no lcoal, com os madeireiros e pediram aos mesmos que se retiras 

sem, que ali era terra deles. 

Também no ano passado, inicio da "Operaçio Flo 

ra Viva'', o Coordenador da mesma, Dr. Nailton Greg6rio, esteve com 

dois filhos do "Gauchinho" e esclareceu o limite da área indígena. 

Hoje estes ladrões do Patrimônio da União vem ainda com "cara de Ma 

dalena" , dizendo que não sabiam de nada; e, quando admitem de que 

estavam dentro da reserva indígena, reinvindicam a liberação dos 

equipamentos apreendidos, alegando serem P.~tes o que garante o pão 

de seus filhos, fazendo um drama, parecendo até que são eles as víti 

mas. E o Índio?! Será que ele não precisa também da floresta para 

garantir a subsistência dos seus filhos?! 

Porto Velho (RO)., 04.08.92 

'füdt '{:r('rtcftkalo 
(Jlii. FTN Comnndnut.e ARJ 

~f 1io,,111 de 2o-J.0-91~ 
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Rl!l,ATdRIO DE FISCALIZAÇIO NA RmIXO NORTE DA htEA. IND:fGENA URU-FlJ-WAU 
WAU, REALIZADO NO pJmtooo DEº' l 07 DE OUTUBRO l)E 1992. 

PARTICIPANTESI • FRANCISCO NAZARlO (Aux. 8e1·tan11ta) 
• LU!s MARQUES DO NASCIMENTO (Aux• Serviços Gerais) 
- NAILTON ORBDORIO (Proffilrador Jur!d!oo) 
- RIELI FRI..NCISOATO (Coord. AIN.URU-DJ•WAU-WAU) 
• SAMUFL VIJ.0:RA. CRUZ (Adm• FUNAI PVB) • 

Os !ndio1 Uru·Bu-Wau-wau, do Alto Jamarit alguns ano1 
após o contato, ocorrido em 198l.t pa1aaram a Tiver promiecuoaamente.• 
mineração e Faz.Mal. Rondon1 tora da hea interditada, ho3e,det1arca~ 
Ao longo de 10 anoa (aproximad01) que oa !nd:lgenaa mantivoram-se nes• 
sa relação, tiveram experi.nc:La1 negatJ.ftll il&a do falecimento de 
maia· de oito crianças rec&n-nasoi~a • wn ad:u.1.to1 eatavwn aul:lnetidosl 
prostituição e tratamentos eub-humano. · · 

lia 3aneiro ele 1992,·ai,&a.algumaa 'Viajtaa ao local.,aoh& 
mos que seria neoessitrlo a criação de uaa.'poato para atendinacto ao, 
sUV.Ícolas que ali estavam 'f'ivendot nitando um, continuaran a .. . 
dependincia da Pazenda. 

Precariameni... em maio de , l.992t . 1nioiou-•e . a instala 
ção do Pin Alto Jamari. O mesmo taa atendido.da.fonia suficiente •B.Ji 
de e alimentação básica (at& que ird.oie•ae a ~J'O~ão)• ao• indÍgenaa 
antes, desprovidos de aaaietênda. , · · 

A relação mantida en~e cs !ndioa/,runaihatenda/Fumd., 
tez com eles amadureoeas• e.paaaa1st111 a d:1teencia-nos (atual polit,i 
ca d.a Funai) doa demais que did~·••r·•wa:am1,oa. 
PBJ.:mIXP 

o obj •ti vo, eepeo!tioo, desta Vias•• conaiatia • 
prestar apoio logfat:lco ao• indlgena1 Uru-lll-Wau ...•. wau, do Pin A1 to Ja• 
mari, na apreensão• por elea eteti vada, de m&quinas · que 4ilapida"8111 
suas terras. 

Na manhã dO dia S (o:lnoo), .f\11 int"o.rmado atravéa do 
rldio da apreenalo do equipamento, pr&°ld.táo ao P:ln Alto Jemari, pel.oa 
!ndioa uru-ai-wau-wau0 & 

l ;µ 



ProVidênciamoa a 'ri.agem para o loül., para Pl'•J. 
• .,..JI - •• , tar apoio aos inaigenaa, ate porque, nao ae encontrava nenmun funciona 

rio da Funa1 no referido »oa*'1t 1nd!gena. 
Se.imos de Porto Velho aa 1;,ooh ª• chegamos ao 

destino por volta das 23130h, 
Ra manhã do dia 6, oa üd!genaa nos contaram co.;. 

mo aconteceu e, noa mostraram o ald4er que elea eonduziram at& ó P~. 
Sesundo o reláto doa 11esmo1, de que por varia•/ 

vezes tinham recomendado aos madeireiro• para~ u1trapassarem a d:lli . , sa, Noa ultimo• dias, com a auaenaia doa tunoionãrioa no posto• começ4 
rama ouvir barulhos de maquinal e reso1ver• a~eriguar (no dia lt-). A• 
companharalll a pieada divisoria, ,aproximadamente 6 lCII, encontraram o . : 
carreador. que ul trapaaaava o 11.mi te. 

QUando 01 indÍgenaa aatinfam no local não havia 
nenhum tuncionario do madeireiro. supomo• ter• eles ee ausentado do 

. - . trabalho para cumprir oom sua.a obn:1açoe1 eleitorais• 
As 111aquina11 ·a aldder e a e•teira estavam eata 

c:lo.nadaa dentro da reserva. então, o Úldio Puran; por determinação do . . 
tabijara (lidar)• condusiu o akider para o posto, . 

BIii ••suida, toaoa at, o local para conatatar •• . ' realmente tinha ocorrido a im'aaao. »ois q\dlolletro antea de chegarmos 
no limita da '1-ea encontramo, co• o aadeireiro, sr, Bdilaon ealdate, / 

# . # . que ja haTia eatado onde eata'YB. as maqµinaa • ~a estaft. retornando. O 
mesmo disse que· não tinba.ultrapaa•ado o limite • quera d:lv.lsa ainda/ 
estava à 1 Km depoia de onde ele• eata..ão trabalhan&>. Admitiu depoia, 
que tal'f'ea por •1ngano• poderia ter derrubado alguma• .tvorea dentro da 
Úea ind.Ígena.•Por causa deita du'Vida elea tinham r·e,ol"fido JJ.aral.1zu1 
01 trabalhos, 

Pouco mais adiante, ltoom antes do limite, encon 
tramos a maquina da esteira que ~á eataft aendo retirada. ~licitamos/ 
ao operado• que noa acomp~ae, que primeiro tinhamoa que localizar/ 
a linha din.aoria. 

.-ao t.:1 nmoa ditiouldades para encontrar a d1 ri•• 
Intencionalmente o o 11ac:l~airo instal.ou o acruapamento • o:l.ma do Pi 
oadão, derrubando 1'aria1 árvores, Pah ditiaultar a locallzaçâf;, do me.a . ' ,;. '' ' ' ' '' ' 
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t>t} O equipamento t1 de sociedade do Amorim e do 
Bdilson Caldate. 

• A madeira que , ret.lrada do interior da • áre& 
ind!gena o Amor:ba tem pertioipação• sobre o lJl 
cro da mesma 4e·lfo%• 

• A mad«ireira Bomero • a Madeireira Nacional, 
sediada• em Monte leg.ro• · eatão envol 'Vida1 na - ... recaptaçao da madeira roubada. 

Depois cW ta •ido recolhido todo o ma teria1 que 
estava no àoampamentot f'oi ateau togo no aaamo • o que reatou toi 
derrubado com a· maquina. de estein.- 

. Vale ressaltar que toi oonatatado, pelos raatros 
do equipamento• a eateira ao ald.der; que· oa ·meamoa esta'Yalll estacionado 
dentl"o da &rea ind!sena•· · 

Retomamo• ao posto para deixar o material de a 
campamento, enquanto o aervidor Luia Marques conduzia o trator ao mes 
mQ local. 

Ja pa te da tarde ti ftDIOe na linha e:: l. e na linha 
e J, e, telimente não encontramos vea t!giÓ de i'eti:rada de maàlra1. 

· la manbl do 4:1,t ?, admo1 ooa deatino à BarN1n 
de Monte Negro, paaaando1 primeiro, pela.ltDba··C o, OOJll·obJ•tiw ·da 
coibir poas1 vel retirada ele adaira naquele local, llaa estradal an~ 
gae, certiticamoa que ~ eata..-a paaaando oarn1rlhÕea com carga. Porlm,/ 
á outras estradas, aber-tu reoenl•enle, que noa 4e1mu algumas duvida 
Não toi poaaivel tase-1aa todal, 

Aa 17100h obe1amo1 na Banein. de Monte Negro,·, 
I , 1, pernoitamo•• 

Na manbl do dia s, retornamo• para Porto · Velho, 
onde chegamos,por voJ.ta dai lS'130h. 

COMEUÃB:W§ lo Reút&rio d.e TI.acem l :raz. Mal. · Bondon de ~A 
neiro de 92, deixei explicito a intenção do •1'• Bman4es Amorim, ooa 
relação aos ind:Cgenaa. A "a3uda" que oa !ndioa ·r,cebiaa do mesmo, não 
era menos de um grande innat.1.menw, ou aeja, o i-etorno seria o mogno, 
oom lucroa al.U.a•imo• 

A eatrateg1a uaada pelo Amorilll ,ãp os •testa de 
ferro", ou aeJa, outra• pessoas aaaum• a retirada de madeira, para o 
~esmo não se queimar politicamente. llo w 'paaaado o· responsável pela· 
retirada de madeira era o sr. B11 Lope1 (gerente da tasenda) e Altaair 
(madeireiro). Este ano a retirada de made:l.ra eatl sendo coordenada 

~ 

}~ 
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pelo Ademir • o madeireiro que es tal e1'etuando a retirada de madeiras i 
o ar. Ed:llson Caldate, dom1~l1acl0 1111 an Monte Negro, antiga Boa 
Vista. 

CONCLU§lp Ba1eadoa no levantameut.o 4• campo1 reJ.áto dos !n: 
dios, .funcionhios da Funai, tuno1o~oa da taaenda e tuncinários do · 
ar. Edilson Cal.date, chegamoa·aa seguinte, aonal.usõesa 

• A c.tirmaçlo do ar, Edilson Caldate de que t •• 
riam interrompi~ a retirada de madeira porque 

· tinham du'Yidu . do · llm1 te• não proç edem. Na vez . 
dade seus tunoionhios tinham aaidoe para oum 
pr.lrm oom a obrisaçio eleitoral. 

• A 1nvaaão ocorreu d.e forma praneclitada e intea 
. ç1ona1. 

REx:iOMENJ?ACQF§ Diante da gra't'idac!e que envolve o~~· Ernandes: 
Amorim, em t•tar aliciar a/~ roubar o• ind!sena•, taço aa : seguintu 
recomendações, · · 

• BeaT.lYe111tar, o picado entre os maroós 1t- e J. 
• lleavlnntu (oenolu1r) o piaadão"'m aJ1nham8Di- 

to entrt oa·marcos, • 6. 
• Mantv tiacalização periodica na região. 
• J'uer lnantamento 4a impacto ambientai. 
• Entrar .ooa ação 4e 1den1sação pelo dano cauaa• 

do, inolwd.Te dos ano• antariorea. 
• Solicitar que o DAMA aumpra com •• papel, // 

n.aoalizando o patio dai aerranu. 
• Soliol tar que o IBAMl multe e l•bar8• a• •UT.& 
riu que, W.cd.tmunte •• benetioiam coa a • 
4e1ra ronbada de &.a ind!gena. 

Porto Velho, em 26 de outubro de 1992• 

~ ,6 •• PIN Com&ndante ARI 
rr l20f/91 de ""·10-91. ~ 
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PAnTlCIPAN'l'E~: - .tdeli i'ranciscato 

- naimundo Castro de Oliveira 

Arikã Uru-Eu-wau-wau 
w~Waipá Uru-Eu-Wau-Wau 

U.tiJt;Tl vo. . Esta viagem não tinha como objetivo fiscaliz~ção, 

mais sim, deixar o servidor Diogo na Barreira de. Bom Principio, que se 

encontrava abandonada hà alguns dias. 

, 
• 

DSENVOLVI~~ENTO: Na manhã do dia 14, partimos de Piv. Alto Jarú com 

destino a Barreira, antes citada, Nas proximidades da mesma, que está/ 

situada no final da linha 14, as margens do Ig. 22 de Outubro, tivemoB/ 

informações que madeireiros haviam invadido a área indígena nas imedi~ 

ções da linha 6. 
Após deixar-mos o servidor Diogo, em nosso retorno 

passamos pela referida linha e lá conàtatamos que realmente existia ma 

deireiros roubando madeiras, conforme haviamos recebido àenúncia. 

Estivemos, primeiraIDente, no final do travescão // 

que da acesso as demais linhas, constatamos que pelo mesmo foi retirado 
a madeira que havia explanada, do ano passado, deixaàas pelo Sr Luiz 

· ~ ···. Passaman. t.;m seguida adentramos a área indígena atravcz da linha 6, ~ 

proximadamente 2Km depois do Ig. Vermelho (denominação H~bionul), este/ 
limita a área indígena, encontramos dois elew~ntos em uw trator de pneu 
equipado com gincho com capacidade de 30 toneladas e uma mote-serra uJ:. 
tili~ada para corte de madeiras, os mesmos alegaram estarum ali p~ru 
retirar cana das antigas posses deixadas pelos invasores no ano passado 

Perguntamos pelo trator de esteira que havia rec.!:! 
perado a estrada, disseram-nos que na! existia nenhuma maquina sem cer/ 
aquele trator. Isso não nos convenceu, 6s rastros da outra maquina d~ 

t 

nunciava que a mesma estaria mais adiante,• 
Seguindo pela citada linha por mais 2,5Km, chegamo 

ao local onde se encontra o outro equipamento. 

Determinei que os inflatores conduzissem os trat2 
' 
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~ 
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res até o 
so, 13Km, 
teira por 

patio da barreira da FUNAI, na linha 14. Na metade do percu~ 

distância até a barreira, tivemos que deixar a maquina de e2 

a mesma ter secado o carter de oleo lubrificante do motor. / 

Por volt~ da l:OOh, da manhã, deixamos o trator 

na b~rreira, sob responsabilidade do servidor Diogo, em se0uidu desloc§ 

mo-nos com destino~a Avorada ll1oe~te, onde foi efetivado o fl~tante e 

instaurado o inquerito policiàl nt 90/92/DEPOL de Alvorada D'oesLe, pe 
lo delegado, Bel. Antoninho Carlos Matias. 

Por volta das 15~00h, do dia 15, depois ue concl~ 

ido os tlepoimentoe, retornamos ao Piv Alto Jarú, onde che6awos ~s ·20-:0Ch 

INFLATOHES. • - Genuir Zonatto 

- Leonir Bargarolo 

E~UlPANiNTO APltE~NDIDO• .. 
- 01 esteira Massey Ferguson, mod. 3366 

01 trator Valmet, mod. 85 !d 

- 01 moto-serra Stihl 051 AV 
- 01 garrafa térmica de 05 L 

- 01 galão plastico de 05 L 
05 chaves fixa 

Obo: Termo de apreensão em anexo. 

GONENTAtUOS: A alegação do ~r. Genuir de que eles estariam no 

interior da área indígena para retirar cena, não procede. t;m uma c,port~ 
nidade o mesmo me disse que ele pretendia retirar 50 m3 de fuadeiras que 

ele havia deixado explanado, no ano passado, no final du linha 6. Dins~ 
me ainàa, que sabia que ali era área indígena, mas que ele eGtava preci 

sande de dinheiro, por isso se arriscou entrar na r e se rv z» Por final 
ofereceu-me propina para que eu não apreendesse seu equ íp auent o e faci- 

litar, também, a retirada <la madeira. 
Ficamos sabendo que o Sr. Genuir r-et í r-ava 1:iadcir.:.s 

da área indÍt;ena j urrt amen t e com seu sócio, Sr. "Coca ", proprietário de 
Ullia serraria na~ proximidades de Bom Principio. Jncluoiv~ a madeira que 
eBtava explanada no local onde foi flagrado o Sr. Luiz Passaman, no ano 

passado, foram uetiradas por este senhor. 
Vale lembrar, também, que nas linhas, hà boatos de 

que existe pessoas trabalhando no garimpo, que foi desentrusádo no ano 

passado, durante a "Operação Flora Vi va11• 
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~UGESTOES: - Sugiro providenciar junto ao comando da Pol.'i 

eia Militar Florestal, para designar o destacamento de P12 Florestal de 
São Miguel, junto com o funcionário da FUNAl que se encontrar na barrei 
ra, para que efetuem fiscalizações, em conjunto, mensal~ente, na :área 
indígena, nas imediações de São Miguel e Bom Princípio. 

Que os equipamentos apreendidos fiquem depo 
sitados no pátio da Polícia Militar de São Miguel. 

Porto Velho, em 04 de dezembro de 1992. 
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FUNAI 

• 
M~ISTERIO DA JL5JIÇA 

F~OAÇAO tiACONAL DO lf'.010-F~AL • 
SUPEBINTEN~IA E><ECUTIVA fEGIOt-W.. O\ 2l íti,IM-CUIBA 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CE roRTO VELHO 
EQUIPE OE PROTECÃO AMBIENTAL 

DETENTOR ( s i: Ji"("\0 \\... \JA~ ~-\t> t; 
Qo9". 

MATERIAL APREENDIDO:-------=------------- 
• 01 :rr,~~u,!)A Q,: t;S,'Íii •R,~, J'"'ul1~(\l H•lSS<:- __ v-_ 
E E .Qcus orv, JC.o ~ LA•ry'" ('\,~ <t ~º"''° .~L, ~~ ~-- 

·--"' 9 1) ~ ~ ~ ~ • ç.. n, lo ~ 5) e-"'.{.~~,~ ,~ D~ , 'ffl O D. 3 3 ~~ 
- O 1 '1 Q A~\ o Q t)c:.. s? N ~ V ~ ~ R e._~ J .~L '(V"' f. i-. ~ O ij_ 

J _; 

' MOTIVO DA APREENSÃO: O material acima relacionado, integrava ação clandestina de depreda- 
dores no interior da Area Indígena supra mencionada, contrariando as disposições do regulamento aprovado 
pela Lei n.º 6001, de 19.12. 73 (Estatuto do Indio). Procedi a apreensão, de acordo com o Artigo 1.º, ln 
ciso VII, da Lei n," 5.371, de 05.12.67 • 
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~ SI TE9TEMUNHA 

1,,_ .t f .qt, 
ÁREA INDÍGENA uQu.fu-w~.™ ,_,_ 

Ruo Josi Bonifácio, 915 -Bairro Olaria- Fones: 221-9781• 223·1586-TELEX: 69.2994 
CEP 78.900-Porto Velho-RO. 
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