Dia 29 de Mar~o de 1987, Entrevista com Chico Mendes em Washington
Steve: "Como é que foi o começo do movimento sindical là no Acre?"
Chico: "Olha, o movimento sindical no Acre surgiu no momento em que come9aram
a chegar os primeiros grupos de_latifundi&rios do Sul do pals que com a
propaganda do governo naquela época come~araram,a chegar e lançaram nião a
todas as terras,principalmente nas margens da estrada BR 367 que foi a
primeira estrada a s~r aberta da capital do estado para o interior. E eu
lembro me muito bem, que era seringueiro,trabalhava na estação da borracha com
os meus companheiros, e de repente percebi a monstruosidade que estava
acontecendo. Primeiro come~ou no Seringal Santa
em Xapuri. Todos os
seringueiros foram chamados por pessoas estranhas e pelos próprios patrões e
ai ameaçados, por armas foram forçados, a assinar uma coisa que nem sabiam o
que era. ~ No final tinham assinado um docwnento que dizia que não tinham mais
direito a posse daquelas terras onde mora~am. No Rio Xapuri na m~sma data
chegou um grupo da Bortol).e ai já foi um processo diferente. Eles chegaram
!s casas dos seringueiros com os jagunpos, tocaram fogo nos barracos e os
seringueiros.eram expulsos sem nenhum direito l indemnizarão. Inclusivé nessa
~poca, na ,poca de 73 mais ou menos, uma mulher morreu numa dessas queimadas
de barracos. No seringa! Abraço o senhor Vilela, um outro fazendeiro que
chegou do Sul,chamou os jagun~os e eles sairam em todo o seringal na casa dos
posseiros matando os animais que serviam de transporte para os seringueiros e
expulJ.tsando todos de modo que os seringuais inteiros ficaram v~ios. E al
então comefOU o trabalho da Igreja. A Igreja quando começou a r~istir os
crimes contra os seringueiros al começou a denunicar. E de uma f
atrav&s da Igreja em final 74 para 75 chegou a primeira comissão da CONTAG, da
Confederação Nacional dasTrabalhadores, no Acre com o objetivo de
sindicatos principalmente nas regiões onde estava a haver mais confl1tos."

F'

Steve: "Como foi a relaç~o dessa comiss'ão da CONTAG com a Igreja?"
Chico: "A comissão da CONTAG que veio para o Acre teve uma rel~áo muito boa
com a Igreja porque inclusivé ela tambem ia atender já a situa~ão da Igreja no
Acre. E ai eu lembro-me que o primeiro sindicato foi fundado em Brasileia onde
estava wn momento de tensão muito grande e e~ 75 eu participei nos primeiros
preparativos para a fundação do sindicato de Brasileia e participei ativamente
de forma que na fundação do sindicato eu fui escolhido como um dos diretores,
o primeiro diretor daquele sindicato no Acre. E logo em seguida, a partir de
77, a gente formou um sindicato. O segundo sindacto foi formado na capital do
estado, o terceiro em Xapuri e o quarto em Sena Madureira. A partir da{ então
a gente tinha iniciado um processo de organização e de defesa dos seringueiros
do Acre."
"" de um sindicato, como ,
Steve: "Esses preparativos para a fund~pao
e que se
fazem 7n

Chico: "Bom, esses preparativos para a fundação de wn sindicato, iniciou
nas áreas onde havia mais conflitos e onde havia seringueiros com a
consciência mais avancada, esses seringueiros foram convocados em nÚmero de
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30, 40 seringueiros e durante 2 dias, 3 dias nas dependências saloias cedidas
pela Igreja, os dirigentes da CONTAG organizaram um curso de preparação,
explicando o que era um sindicato e qual o objetivo daquele sindicato para os
seringueiros. E no terceiro dia então, as pessoas já cientes, de que seria um
trabalho que a gente ia fazer a partir.daquele momento e em diante, a comissão
da CONTAG organizou um encontro,convocando outros seringueiros e numa
concentra~ão era automaticamente eleita e empossada uma diretoria
provis~ria do sindicato. A partir da! a comissão encaminhava para o Ministério
do Trabalho todo o processo da fundac;:âo daquele sindicato."
Steve: "O pessoal da comissão da CONTAG falou no estatuto da terra?"
1

Chico: "Sim, isso foi a primeira cartilha que nos recebemos, de orientapão
porque ai a gente estava perdido,todo o mundo. As coisas acontecendo e os
companheiros se mandando para a cidade, outros fugindo para a Bolívia, outros
apavorados, outros desesperados e outros na cadeia também. Aqueles que
tentavam resistir iam para a cadeia e a gente nao sabia o que fazer. E a
partir dal entaÕ, a CONTAG levou o estatuto da terra. A partir desse estatuco
a gente iniciou um processo de luta e come~amos então um trabalho urgente e
imediato explicando a todos os seringureiros os direitos que a gente tinha
sobre a terra. Bom, então foi a partir dai que a gente começou o trabalho de
conscientizarão, de organizaqão e de preparaçao das bases, das delegacias
sindicais. Isso encontrava muita resist'encia, porque os fazendeiros, de
repente, e as pessoas ligadas aos fazendeiros fizeram um propaganda muito
grande que nós eramos comunistas e que estavamas recebendo orientação
subversiva para enganar os trabalhadores numa s~rie de coisas e chegamos a
receber muitas ameacas.
A gente eramos chingado ' na ..., cidade, a polÍcia nos ,,,_.
T
perseguia e os jagunços perseguiam~nos. Claro, a mao dos fazendeiros e entao
era uma situaFão delicada. Mas foi um momento muito importante assim, porque
os seringueiros desesperados, sem saber que rumo tomar, de repente todos os
seringueiros quando ouviam falar que havia sindicato corriam para la e se
associavam."
Steve:"Nesse primeiro momento, nos primeiros quatro sindicatos a maioria dos
membros eram seringueiros?"
Chico:"A maioria deles eram seringueiros, eram seringueiros porque com a
bagunça que havia e com tantos problemas. Estavavam amea9ados e encuralados •.
De um lado os jagunços e do outro lado a polícia a defender os interesses dos
fazendeiros. E a1 esse processo foi avan9ar mais um pouco com a apoio da
Igreja, claro a Igreja nesse momento teve um papel muito importante em defesa
dos seringueiros do Acre. E então ai come9aram os primeiros confrontos,
enfrentamentos, a gente
encontrou forma de barrar o avanfo da desmatafão.
Eu lembro-me do primeiro empate que aconteceu no Acre foi em Maio de 76 na
fazenda eh no município de Cadele onde 60 seringueiros por 3 dias encuralaram
I
~
os peões l á de uma area
que----estava a ser desmatada. Isto teve uma repercussao
muito grande, chamou a atenção da polÍcia e do exlrcito e se envolvia naquela
I
I
~.
f
epoca tambem a policia ederal. E de repente uma comissao da CONTAG chegou la
na área e dai partiu-se para os primeiros acordo~. Eram uns acordos ainda ao
nivel de consciência muito reduzido mas jà era um grande passo para frente.
Por exemplo, o pessoal nao foi expulso dessa vez, eles for9aram aos
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fazendeiros a dar cada um um pequeno pedaço de terra. Isto foi em 76. Claro
que 1sso nao era uma vitoria porque o tmportante era a conserva1ao das
colocações. Mas iniciou um processo que foi amadurecendo aos poucos. A gente
foi descobrindo no decorrer dos dias, do processo, do avanço da
conscientiza~ão que o importante não er~ fazer a corte do fazendeiro e ganhar
um peda~o de terra. O importante era lutar pela conserva9ão da nossa floresta,
da defesa da seringueira e finalmente da defesa das nossas posses. De modo que
a partir de 77,78,79 houve momentos de enfrenta.menta muito perigosos porque a1
a nossa posição era de defesa mesmo, não deixar derrubar seringueira e não
aceitar pedacinhos de terra porque depois a gente foi percebendo que os
primeiros acordos que foram feitos, os companheiros que recebiam um pedaço de
terra não chegava há dois anos e já estavam vendendo ao fazendeiro porque já
se adaptavam àquele sistema de trabalho. O cara tinha uma colocap~o com
3,4,5,6 pés de seringa que ele tirava a borracha e a1 não faltava dinheiro
para as coisas. De repente, no momento em que tem wn pedacinho de terra a
situafão mudou, ele não tinha dinheiro para comprar um medicamento ou para
comprar uma roupa porque não dava para ele esse sistema de trabalho. Tambem no
mercado e na cidade não havia condi~Ões, o governo não dava nenhumas
condições, como até hoje.E eles desesperavam e iam embora para as cidades ou a
procurar colocações e seringuais na Bolivia. De modo que o movimento cresceu e
amadureceu mais a partir de 79 para cá quando os seringueiros partiram jâ para
outra opçlo. Nã'o dava aceitar wn pedacinho de terra que não vai adiantar. Isto
·I e,, uma desgraça para nos. O que nos temos que f azer e# de f ender as colocaçoes
e
a seringa e com isto estamos preservando a floresta também, como fizemos há
tantos anos e isto temos que continuar a fazer.E com isto conseguimos freiar
muito a devasta~ão da área, mesmo enfrentando, como até hoje, a pol1cia que
sempre se coloca ao lado dos fazendeiros no Acre, como em todo o Brasil. Mais
fracos, apesar de mais numerosos, mas como não tem dinheiro sempre enfrenta
uma resistência de um grupo pequeno. Se voe; contar o nÚmero dos fazendeiros
no Acre e o n(unero dos seringueiros e posseiros, hÁ Ul1la diferenca como o
mosquito para o elefante, no entanto eles est~o organizando o governo e com o
dinheiro podem comprar a policia e tornam privado o estado. Mas com a nossa
for~a mesmo com os nossos erros e o nivel de consciincia dos companheiro~
ainda um pouco baixo, a gente temos conseguido algumas vit6rias consideraveis.
Eu lembro-me que houve um grande movimento também, com a policia federal do
outro lado, em que vàrios posseiros estavam encurolados por um grupo de
pistoleiros e dessa vez, num passo histórico, 300 posseiros se organizaram e
foram nessa ~reapara libertar os companheiros das mãos dos pistoleiros. Esse
foi o primeiro passo de demonstra~ão de solidariedade, foram 300 seringueiros
do estado do Acre para essa área para defender os companheiros. Foi um pacto
histórico.
•
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Chico: "Houve uma interrupçao e voce estava perguntando sobre o deslocamento
de posseiros para a área. Bom, o deslocamento de posseiros para a àrea teve um
certo apoio da CONTAG no sentido de garantir o transporte de camião, de
qualquer forma a CONTAG estava a prevenir para não demonstrar que estava a
insinuar a violencia no campo. Já que a gente enfrentava um processo de
ditadura militar muito perigoso num período muito negro. De qualquer forma os
posseiros se organizaram também e o pessoal fez conta de modo que de cada
município vinha gente e de cada sindicato que estava organizado veio U1l1 bocado
de gente. No fim se juntou 300 posseiros, 300 companheiros que tiveram U1l1
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papel muito importante em salvar a situacão dos dezenas de posseiros que
estavam a ser encuralados pelos jagunços'no munictpio no estado de Amazonas
numa si tuaç~o.
11
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r

Steve:"Voltando um pouco para tras, comp e que foi fundado a FETAG no
estado?"

-

Chico:" Bem, a fundas:ão da FETAG foi a seguinte: E' uma orienta9ao
1
da Confederação Nacional que em todo o estado quando nos municipios ja
existem sindicatos, esses sindicatos se reunem e formam uma federação. O
processo de eleição é o seguinte: Cada sindicato apresenta um delegado na
pessoa de um1 presidente ou de um secretário, de modo que então se juntam os
diretores e formam a federação. A partir dai a federaçao passa a desempenhar
um papel de coordenar o movimento sindical no estado. Agora no caso do Acre,
gostaria de adiantar um pouco. Eu tenho algumas crÍticas a fazer em relação ao
comportamento da federa9ão no meu estado. A federaçã'o foi eleita por
sindicalistas e dirigentes sindicais e dirigida por eles, só que at~ ao
,
momento está existindo um processo ainda de - eu não sei explicar bem - mas ha
um rec~o por parte da direção da federaçà'o de modo que fomos obrigados a
esquecer at~ que tínhamos uma federa~ão e tentar caminhar com os nossos
pr6prios pés ji que esses companheiros não estavam a tomar uma posifâo assim
em defesa dos interesses da classe, dos trabalhadores e dos sócios dos
sindicatos."
Steve:"No cas~ dos empates que acontecem quase todo o ano no Acre, a FETAG
tem uma posiçao, tem apoiado, tem se posicionado nessa questão dos empates?"
4
Chico:"Nao,
eles tem
se mantido muito lentos nesse processo, uma posição muito
lenta e vacilante porque eles preferem aquele jogo de negociação, de sentar
com os fazendeiros e tentar uma negociapão ou procurar de wn modo muito
humilhante as autoridades. Acham que tlm de se curvar diante das autoridades e
implorar. E n6s achamos o seguinte, nós temos que conviver com consciincia que
estamos numa luta legal, que estamos defendendo um direito que ao mesmo tempo
defendemos os interesses de uma classe que~ do próprio interesse do Estado.
No~ consideramos isso. De modo que essa história de sentar junto com o
fazendeiro para negociar só quebrou nas costas dos seringueiros, esse tal
acordo. O seringueiro até hoje só conseguiu alguma coisa na base da
resist~ncia mesmo. Mas a gente já tem um exemplo muito concreto que todas as
vezes que sentamos com o fazendeiro para negociar acordos, nunca nos saímos
bem. Sempre o seringueiro sai perdendo. Então,tomamos essa posi9áo, não
adianta sentar com esse pessoal para negociar porque n~o leva a nada. E com
essa história de se sentar para negociar a gente considera que o sindicato nos
agrediu. Houve um momento af muito importante em 80, quando houve muito
A
movimento de resistencia em 79/80, eu lembro-me que o nosso representante em
Brasileia que era naquela ,poca considerado um dos melhores dirigentes
sindicais do Acre, ele tombou, foi morto e a gente percebeu que não houve
assim uma posiyão radical por parte da, acho que naquela lpoca ainda nao houve
uma federação, mas mesmo por parte da Confederapâo Nacional. Ficou muito
naqueles discursos de solidariedade e alguma coisa que foi feita na prática
foi feita pelos próprios trabalhadores. A partir da! houve um recÚo muito
grande no movimento sindical do Acre, principalmente no Vale do Jurua os
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sindicatos sofreram·um impacto com a morte do companheiro e isto levou nos a
mais uma lição na nossa luta de que n6s não podemos de repente concentrar a
nossa confianra s6 numa pessoa.· O movimento sindical exige, a partir desse
momento a gente comepou a descobrir, que o movimento sindical para ter forpa
para impôr respeito, precisa de,ampliar,os seus quadros, ampliar a sua
liderança e nunca ficar as coisas a correr pela mão de um sd companheiro. Mas
ter participação ativa da classe. Foi com essa decisão que o sindicato de
Xapuri avançou. O sindicato dos trabalhadores, vendo que a situação_dos
dirigentes sindicais-do Acre cinha rendido muito pouco, a gente entao partiu
para um trabalho espont3neo mesmo de organiza9ão das bases. De uma forma que a
gente conseguiu graças aos esfor~os de um grupo de companheiros de se empenhar
nessa tarefa,. Todo o mundo dizia que o movimento sindical estava regridindo na
medida em que foi articulado o assassinato e a morte do Wilson Pinheiro, a
gente descobriu que era um golpe. Foi uma tática muito inteligente dos
fazendeiros que naquela epoca s6 tinhamas o companheiro Pinheiro como estrela
do movimento, a cabe9a do movimento. AÍ surgiu a preocupa1ão entre um grupo de
sindicalistas mais sérios em Xapuri que a gente então comeqou a ampliar o
trabalho,como já disse. Isto causou uma certa, não sei, uma certa d~vida da
parte de alguns companheiros que não estavavam conscientes dessa tarefa de
modo que chegou o momento até em que eles quiseram isolar o sindicado de
Xapuri, achavam que n6s estavamas radicalizando, que a gente estava a fazer
uma opcão
porJ uma linha muito radical, até subversiva.
Mas hoje, esse
J
,
.,,,,.
trabalho, es~a provado, que foi o que defendeu apropria manutençao e a
continuidade do movimento sindical do Acre."
Steve:"Está certo. D~ para fazer mais o menos um balanço do movimento em
termos de estatística hoje no Acre. Por exemplo, tem sindicato em todos os
municípios do e's cado ?11
Chico:"Tem sindicatos em todos os municípios do estado. Quer dizer, nao em
todos, mas na grande maioria, os municÍpios maiores todos tem sindicato. E nos
municiptos novos, que foram criados, começa-se a articular a fundação de novos
sindicatos. De modo que nos temos, por exemplo, altm do sindicato de Xapuri, o
sindicato num outro municipio Plasticar,que é um sindicato combativo tamb~m,
apesar de ser numa ,rea que foi mais atingida pelos tais famosos projetos de
assentamento onde o povo está na miséria por conta de um tal progresso do
movimento do INCRA, là a pol1tica agrícola do governo. Os companheiros t~ um
papel muito importante naquela área,de modo que eles estão tão empenhados que
não estão podendo dar apoio à luta dos seringueiros nas outras regiões onde é
mais habitada por seringueiros. E os outros sindicatos do Vale do Jurua no
estado do Acre, porque o Acre se divide em duas partes, duas regiões, Vale do
Acre onde n6s atuamos e Vale do Jurua. Os sindicatos do Vale do Jurua ainda
não conseguiram, por exemplo,apelar, ainda estão com as pernas amarradas, com
os braços cruzados, numa regi~o que tem muitos seringueiros, os companheiros s6 para voc4 ter uma ideia - là os seringueiros sâó escravos do patrão, là
existe ainda o jogo do seringalista, o jogo do patrão ainda na forma do
aviamento e o seringueiro ainda~ obrigado a pagar renda. O patrã"o faz o que
bem entende e infelizmente os companheiros ainda não tomaram uma posição com
rela9âo a isso, JÁ no Vale do Acre, por exemplo no municlpio de Xapuri, os
seringueiros se libertaram do jogo dos patrões mesmo e aonde tem patrao o
seringueiro não paga mais renda. Hoje o seringueiro~ autonomo e essa
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experi~ncia foi levada para o resto do Vale do Rio do Acre. Por exemplo no
municlpio de Brasileia, com a nossa experi~ncia, tambem os seringueiros là nao
pagam mais renda. "
Steve; "Outro dia voe~ inclusivé estava~contando de uma táctica que voc~s
usaram nesse primeiro momento de organizarão sindical de organizar a venda de
borracha para o marreteiro. Foi assim?"
Chico: "Foi duro. O neghcio corne9ou, os primeiros passos, a gente comeu um
bocado de amargoso. Na medida em que os companheiros eram pegados vendendo
borracha para o marreteiro, eram presos, eu mesmo fui encuralado algumas vezes
por causa di~so".
Steve; "Isso foi quando?"
Chico: "Esse processo de venda de borracha para o marreteiro isto j~ comec,ou
a partir de 70. Mas a coisa se agu~ou mais com a criafão do sindicato. Antes
eu levava muita porrada. Por exemplo, iam 2 ou 3 companheiros vender o
produto, mas alo patrão descobria e mandava a policia pegar a eles. O
seringueiro era obrigado a botar aquele produto nas costas e levar por baíxo
do chicote da polÍcia ate à delegacia. E aconceceu também anteriormente que
alguns patrões fizeram ainda pior. Pegaram naquele produto, amarraram nas
costas do seringueiro a borracha que ele tinha vendido ao marreteiro e tocaram
fogo1 Muitos companheiros morreram, queimados de uma forma mais cruel
possivel. AÍ como a gente percebeu que em pequenos grupos a gente não
conse,uiu fazer nada, a gente decidiu lan~ar uma campanha geral onde envolvia
não so 2 ou 3 companheiros, mas 30, 40 ou 50 seringueiros nesse processo. E,
a partir dai, na medida em que a gente se organizou e todo o mundo participou
nesse trabalho, a gente tinha mais for9a para avan9ar esse movimento. De modo
que eles for~osamente tiveram que abrir mão e hoje, apesar de muita luta, mas
nessa parte os companheiros tiveram uma vitoria."
'
Steve: "Isso foi aquela coisa ao principio de venda 'de borracha ?

11

Chico: "Voe~ sabe que o seringueiro ao longo dos anos foi uma esp~cie de
escravo branco. Apesar da aboli~ão da escravidão no Brasil, nunca acabou a
escravidão no Brasil. E principalmente na parte dos seringueiros. Os
seringureiros sempre continuaram sendo escravos mesmo, tanto fazia ser branco,
preto ou mulato, era escravo mesmo. De modo que o patrao, se voce~ morava num
seringa! onde havia determinado pacrão, mesmo que voce tivesse o seu terreno e
barracão, voe~ não podia vender, porque o patrão ia chamar a polÍcia e você ia
para a cadeia. Agora acontece, muitas vezes que o seu filho adoecia, voe;
chegava là não tinha um remédio, nao tinha uma lata de leite para comprar para
dar ao seu filho, muitas vezes o patrão não lhe pagava, lhe ne~ava seu saldo
para você não ir comprar a mercadoria em outro lugar. E a! voce ou reafirmou o
rei ou passava fome ou tinha que se virar para dar um jeito para pegar aquele
produto e vender onde tinha aquela mercadoria. AÍ, por exemplo, voe& era
punido, era acusado de ladrão daquilo que vocé mesmo produzia. Num processo
desses muitas vezes fomos obrigados a roubar o que era nosso. A gente produzia
borracha, demarrava suor e ao mesmo tempo fomos obrigados a roubar o produto
que era feito por nos. Um esquema de escravismo assim muito radical."

-
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Steve: "Mas entao, voltando para aquela pergunta de balan90 do movimento
sindical agora. Mais ou menos que porcentagem dos membros do sindicato agora
no estado do Acre s~o seringureiros, que porcentagem são colonos?"
Chico: "Ainda 80% dos sócios dos sindicàtos são seringureiros. O seringureiro
ainda & a pessoa que tem mais lutado na
questão da defesa da sua colocacão
I
1
"
Veja bem, a luta do serin~eiro hoje e mais uma luta também para defender a
floresta. Hoje essa luta não é só medo de perder a posse,~ o medo de perder a
floresta, o medo de perder a seringueira e a castanheira, porque a seringueira
e castanheira & a nossa mae, a nossa protetora que nos sustenta. Então, hoje,
existe essa grande preocupafão. Em algumas áreas aonde houve os primeiros
processos de conflito com o INCRA, o governo, para dar uma de bomzinho,
desapropriou • lembro quando mataram o Wilson Pinheiro em Brasileia em 80.
dizia que ia fazer a refonna agrÍlria para atender as reivindicações dos
trabalhadores, desapropriou 90 mil hectares de terra em algumas regi~es do
Acre, nas àreas de conflito. E o que, que aconteceu? Ele tacticamente com
muita intelig~ncia, que nos consideramos um acordo nos bastidores com os
fazendeiros, desapropriou, o INCRA cortou a terra, loteou. AÍ o governo
dizendo que estava dando tantos mil hectares de terra aos trabalhadores. Que e
uma mentira também, porque quando voei recebeu o lote da terra e a escritura,
a1 já havia um imposto e UJJla série de pagamentos. Quer dizer o governo não dá
'terra, você fica pagando ela. E se passa o prazo de pagar aquela taxa, voe:
vai punido. E~ isso que aconteceu. O governo d~ essa terra, diz que deu, e
daÍ com o decorrer do tempo, o seringureiro deixo1.::..de cortar a seringa, ele
agora ia a passar a plantar arroz, a plantar feijao e mandioca para ter aquilo
como seu mercado para a partir dali tirar o seu lucro. Ai o governo não adotou
uma polftica de crédito, não deu condi~es para a familia do seringueiro
trabalhar, não deu escola, n~o deu estra(ia para escoar a produ9ão. Ai as
pessoas se viam encuraladas e vendiam a cerra fara os mesmos fazendeiros. As
terras retornaram de uma forma legal para as maos dos fazendeiros. Isso
consideramos um esquema, uma tãctica legal do governo em beneficiar o
latifundiário de uma forma estratégica. De modo que ·o fazendeiro
.•.. diz que eu
comprei, o cara me ofereceu e comprei legalmente, e a gente nao pode fazer
nada. Daí vem o processo, nâo; porque o seringueiro é preguiçoso, mas é toda
uma tàctica para desmoralisar nossa classe. De modo que a gente enfrenta
tanto a acáo do fazendeiro, como a do prbprio governo que, de uma forma ou
f'
outra, esta
sempre ao lado do latifundiário. E' preciso a gente ter um trabalho
muito s~rio de conscientização e. esse trabalho est' sendo feito. Hoje, a
maioria dos seringueiros já estão de olho aberto para essas coisas. Por
exemplo, na minha região, quando a equipe do INCRA entra nos seringuais, os
seringueiros logo e imediato vão denunciar ao sindicato. Quando o pessoal
do INCRA vem, n6s estamos preocupados porque não queremos loteamentos mais,
n6s queremos a nossa colocarão. Nesse processo o seringueiro se coloca ao
mesmo tempo como defensor intransigente da floresta."
Steve: '' Quantas pessoas sã'o membros do sindicato no estado do Acre ?"
Chico: "Atualmente acho que no estado do Acre deve haver aproximadamente 30
mil associados nos sindicatos dos trabalhadores rurais, incluindo colonos,
agricultores e seringueiros. Mas 80% desses associados são seringueiros ainda.
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Mas nem todos os seringueiros são associados, porque nos seringuais, nos
munic1pios, nas outras regíões onde os sindicatos não estão caminhando bem,
tem muitos seringueiros que não estão associados."
Steve: "Outro dia você contou t.Ípla história muito interessante sobre uma época
em que você estava para ser julgado no~tribunal militar e chegou um fazendeiro
tentando fazer um acordo com você. Achei muito impressionante essa história e
gostaria que você repetisse. 11
Chico: "Exatamente, isso foi wna das tÍticas tambe'm muito usada no Acre e acho
que esqueci até de colocar isso quando dizia que houve um recúo do movimento
sindical no1Acre. Porque lembro-me quando a gente iniciou esse trabalho em 77,
a gente tinha um compromisso para lutar pela organizafao dos nossos
comvanheiros ! a CONTAG colocou isso muito claro. Vocês váo ter que enfrentar,
alem da pressao da folÍcia e dos jagunpos, tambêm muitas jogadas dos
fazendeiros, eles vao jogar pesado de todas as formas para tentar barrar o
movimento. De modo que a partir de 77, quando a gente inicou esse trabalho, já
abertos os sindicatos mesmo, a gente entâo comefOU a sentir e a ver essa
coisa. Os fazendeiros quando viam que nós estavamas bem organizados não podiam
resistir. De uma forma ou outra eles tentaram apelar para a consci~ncia da
gente, oferecendo dinheiro. Infelzimente isso aconteceu com alguns
companheiros, porque isso~ uma luta que exige muita seriedade. Que todos nds
que estamos nessa luta, financeiramente não temos resultado positivo. O
dirigente sindical là no Acre, a gente que estamos ai numa luta s~ria, nem
temos salário. Exatamente não temos salário porque as condi~ões não dão. A
gente nem temos tempo de trabalhar e muitas vezes são outras pessoas que
simpatizam com a nossa luta que.as vezes nos ajudam financeiramente. Isso/
uma op~ão que eu mais outros companheiros, não só eu mas mais muitos
companheiros, assumimos. Mas, de repente, em alguns momentos, muitos
companheiros caíram nas armadilhas. Receberam propina, dinheiro e saíram do
movimento. Quer dizer, traíram o movimento. Mas aqueles que mantiveram o seu
compromisso, o seu ideal, eles estão até hoje nessa luta. Eu mesmo fui vítima
disso. Lembro-me que no caso da morte do companheiro Wilson Pinheiro, muita
gente foi envolvida. Quando os trabalhadors vingaram a morte do companheiro
Wilson, começou a haver justipa do lado dos fazendeiros, éÍi a justira coroecou
l
a prender seringueiro, torturar seringueiro. Aqueles que nao foram torturados,
foram processados. Eu fui um deles. A pedido dos fazendeiros foi iniciado uma
lei de seguran~a nacional. Eu lembro que em Abril de 81 tinha recebido um
oficio, uma intima~ão, uma carta precat&ria da justifa militar de Manaus,
porque jã que estava enquadrado na lei de seguran1a nacional, meu julgamento
tinha que ser nwn tribunal militar. Então recebi essa carta precat6ria. Quando
os fazendeiros souberam que eu estava sendo ~ intimidado para comparecer no ~
julgamento no tribunal militar em Manaus, ai eles perceberam que eu, como nao
tinha costume com isso, deveria estar com medo. E eles aproveitaram o
lance são bem inteligentes, e pediram uma conversa comigo. Era o pessoal da
Bordop e outro fazendeiro chamado Ubico de Carvalho, que e' um grande bruto
ligado a uma multinacional. Então, eles foram na minha casa e fizeram um
proposta.---'Olha Chico, quando é_que~voc~ vai viajar para Manaus?' -'Eu daqui
há tr\s dias vou viajando.' -'Entao, e o seguinte a gente veio aqui para fazer
umas propostas. Quanto é que voe~ precisa para essa viagem?' -'Olhem, eu não
preciso de nada, já tenho passagens garantidas por meus amigos, de modo que

.
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..•• estou precisan
.
d o. '
na-0

.
- 'M as, e" o seguinte,
nos temos outra proposta, se voce"'

quiser nós vamos a Rio Branco,
te levamos là, a gente telefona para o Sarney ~
,
(que era senador naquela epoca).e te garantimos com palavra de honra que voce
não vai ao tribunal militar.' -'E porque é que eu não vou, j~ que estou sendo
chamado para l~? Tenho alguma e~plicarão a dar.Então eu prefiro dispensar com
a proposta de voc~s.' ---- E inclusive um deles ainda foi mais adiante, me
chamou de louco porque eu podia muito bem negociar, e ainda me chegaram a
perguntar quanto~ 9ue eu qu!ria. Ele~ disseram -'Chico, você_pode abrir a
boca e diga quanto e que voce quer, nao te queremos comprar nao, queremos que
vole fique como mediador nesse conflito entre nos e os posseiros. De modo que
no momento em que houver um conflito, você entre por causa da tua lideranpa e
f\
I
•
~
~
porque voce ~ muito respeitado, e como mediador e facil encontrar uma forma
que toda a gente se sai bem.' - Eu respondi para eles que quando assumi o
movimento sindical, eu tinha um compromisso de nâo trair a minha classe. Isto
era um ideal meu, gostassem ou não gostassem. No dia em que achava que não
tinha mais condi9âo de lutar por eles, eu seria capaz de explicar para eles,
mas jamais me venderia. E então eles, inclusivé, levantaram uma questão.-'Olha, voe: J um louco, a gente quer te ajudar. Voe~ sabe muito bem que a
gente tem o poder na mao. Nbs temos o dinheiro, para além do dinheiro nÓs
I
<
temos as armas, nos
temos o poder do pais
na mao. Voce"' quer 1 utar contra o
sistema capitalista e isso é uma loucura, e como se um mosquito quisesse
brigar com um leio.'-- Eu respondi para eles, --' Tudo bem,' -- eu admitia
! para
eles,,,. que ,, eles tinham,,_o poder, o dinheiro, as armas e todas as forFas do
/_
pais na mao. Soque eles nao tinham o povo. E no dia em que esse povo tomasse
consciincia do seu direito, eles cairfa.m com todas as suas armas e todo o seu
dinheiro. Eles riram na minha cara. Mas a partir dál sairam e não conseguiram
mais negociar.
,._.
,. .
.•
..._,
•.
Steve: "Entao esta ai, briga de mosquito com leao, elefante, nao sei qual.
Como, que está indo hoje em dia 7 O que~ que vocé acha das perspectivas para
os pr6ximos anos?"
Chico: "Olha, hoje Js vezes fie~ pensando que naquela época riram na minha
cara e diziam que aquilo era um mosquito a querer brigar com um leão. Eu me
lembro que, por exemplo, urna casa de caba põe qualquer fera, qualquer
bicho bravo para correr. E hoje essa diferença de mosquito já está uma casa da
caba. Hoje garanto que ele não faz mais aquela declara9ão, porque a gente não
parou, não aceitou as propostas vergonhosas deles e continuamos o nosso
trabalho. Hoje, acho que eles mesmo devem estar pensando duas vezes que a luta
não~ mais contra um mosquito, jÁ é contra uma casa de caba.
Gostaria de falar mais um bocado sobre a situafão hoje.Por exemplo, hoje, para
provar que a minha avaliação e de muitos companheiros~ diferente com a
prbpria cria9ão do Conselho Nacional dos Seringueiros. Acho que esse Conselho
surgiu com o avan90 da luta dos seringueiros, demonstra na prhtica do
dia-a-dia, apesar das nossas defici~ncias, apesar da nossa limitarão, jÍ
demonstramos que somos capazes de fazer muitas coisas e de fazer os poderosos
temer. Acho que o Conselho Nacional dos Seringueiros~ uma prova e a alian9a que as pessoas não esperavam - entre os seringueiros e os Índios, quer dizer
hoje a alianca do Conselho Nacional dos Seringueiros com a União das NapÕes
,
'
Indígenas,
considero
o passo mais importante durante os muitos anos da
existência nossa. E não ficou só ai, porque na medida em que a gente foi
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com a nossa luta para frente,
Tem mais um terceiro exemplo,
nossos contatos com entidades

o nível de consciencia da gente avançou mais.
~ a aliança que hoje a gente começa a ter, os

a nlvel internacional. Quem jamais há 10 ou
mesmo há 5 anos atr~s, pensava nessas coisas? Ninguêm nunca pensava nessas
coisas. Isso contribuiu muito,para o ~van?o, mesmo aqueles seringueiros que no
decorrer do movimento, com as deficiências da nossa luta, recuaram, ficaram
• essas pessoas Jª
. I começam a recorar
b
sem esperanpa. H oJe
as suas esperanças na
medida em que descobrem que existe um patamar imenso de apoio. As pessoas hoje
j~ podem contar com organiza~Ões internacionais dos Estados Unidos, cantar com
o apoio de entidades das grandes pot~ncias. Isso pesa na balanfa e redobra
nossa esperanra em termos de vitbrias futuras.11
1

Steve: "Mas ai como voe~ coloca 80% dos sindicalistas hoje no Acre são
seringueiros. Então outros 20% são agricultores ou colonos. Queria-te
- agricultores ou
perguntar como se daI essa relaGªº
entre os s 6 cios que sao
colonos e os sócios que sto seringueiros.Em principio o colono está quase a
viver no lote do INCRA, então não teria necessariamente o mesmo interesse que
o seringueiro tem. Como~ que se transa essa diferença? Existe essa
diferenqa ?"
I

Chico: "Existe essa díferent1a. E uma tarefa muito ardtia que nó's temos pela
frente, porque a maioria dos colonos ainda por uma questão de consciência, ou
mesma pela pr~pria falta de alimentos para trabalhar, ele ainda não está bem
ligado ao sindicato. Est~ muito ligado ao INCRA, ao IBDF e essas organiza9Ões
• que ca da dia e 1 e estaI entrando pelo cano e nao
assim
esta,1 percebendo isso.
Agora em algumas regiões, por exemplo, nos projetos de assentamento jÍ começou
a avan9ar a consci~ncia dos colonos. A gente estamos a considerar o seguinte:
., de uma pol { tica do governo
E, uma luta igual, eles estao la' encuralados atraves
que não atende aos interesses, não existe uma politica defendida, não existe
um apoio em termos de educação e saúde, e~ gente estamos colocando para eles
que se devem organizar para exigir essas coisas. Porque se nào,eles vão ficar
na mão do fazendeiro e então aonde é que ele vai? No momento em que não tem
para onde se virar, vai ter que vender ao fazendei'ro e a partir dá'i aonde ~
que ele vai?
Para o seringal não tem espaco,
para
a cidade não tem emprego e/
,
I
IV
a gente esta preocupada com a situacao. Soque nao temos ainda como chegar a1.
É preciso outras entidades, como a pr~pría Comissão Pastoral da terra e outras
entidades para começar o trabalho. Nó's ainda estámos muito distantes dos
agricultores, eles t~m pouca participação ainda no sindicato. Porque eles de
qualquer maneira são muito monopolizados pelos elementos do governo,pelos
politicos que chegam li com propostas e mais propostas e eles, coitados, ficam
com a esperan~a que hoje ou amanhã vem alguma coisa do ministro para eles, mas
cada dia a situa~áo deles està piorando. Bom, essa questÍlo ainda da re~afão
do trabalho, do compromisso do IBDF e da SEMA, os projetos de assentamento
ainda está muito além da expectativa, s6 està no papel at, hoje, tem muita
coisa bonita emI defesa do agricultor
e a própria
questão
da proteccão
do meio
I
I
,
••
.I
ambien~e que e uma questao seria. Mas isso so esta no papel, nao soem Acre
mas em toda a Amazonia. Eu tenho conhecimento atrav€s da própria imprensa,
através de outros companheiros, atravás do nosso contato com as p~ssoas dessa
região que esses programas s~ estâõ no papel. O que queria dizer e que o
Conselho Nacional dos Seringueiros está cobrando as entidades que é necessário
,
que saiam do papel e passem para a pratica
porque se isto so' continuar no

-

.
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ser daqui um dia. Nas pr6prias lreas dos projetos
de assentamentos sb existe mís~ria, a gente tem prova, a pr6pria questão da
malária matando o pessoal, e uma ocupa~lo desordenada até. O IBDF ati hoje s;
tentou
punir os pequenos
agricultores, mas nunca procurou ajudar de uma forma
I
..._
•
ate mesmo na ocupaqao das terras, persegue o pequeno agricultor e benefiaa o
grande fazendeiro.Um grande fazendeiro hoje e desde há muito tempo derruba
milhares de castanheiras
e seringueiras,
ele persegue pequenos agricultores e
I
ft/
~
pequenos colonos.E um problema ser1ss1mo."
papel nao sei o que poderã

Steve: "E a capa t ambem ...
,

11

~

~

Chico:"A propria questao da ca9a, a ca~a esta se acabando, porque os
fazendeiros coneinuam desmatando. Conheço muita região que não tem mais ca7a.
É tanto comerovadO porque as OnfSS quando não acham mais capa para Se
alimentar vao entrar nas fazendas e và'."o comendo boi. Ainda bem que hoje
consideramos a onça uma aliada dos seringueiros. Ela está prestando um papel
importante porque está comendo os bois dos grandes fazendeiros ai, j~ que eles
estão acabando com as cayas nossas.
L
'
Steve: "Pois e,
mas ao mesmo tempo o pessoal esta; comentando, que as
vezes o
delegado do IBDF multa os pequenos produtores e seringueiros por ca9ar ... "

Chico: "Eles multam, isto aconteceu. A pessoa que mata uma capa - porque a
ca~a ao longo dos anos foi a principal fonte de alimentarão dos seringueiros e
dos Índios e nunca acabou. Porque eles, quer dizer, matam para se alimentar e
;
nao para comercializar. Ao longo de tantos seculos
os ~indios se alimentaram da
caya e depois com a chegada dos seringureiros na Amazonia tambem se
alimentaram da ca9a e nunca se acabou. Agora o IBDF se preocupa em multar um
seringureiro ou um pequeno agricultor e não multa os grandes fazendeiros que
acabam com milhares e milhares de especies de animais silvestres,ca9a, veado,
apaca? . Finalmente j~ têm der~ubadas na minha regiao quando tocaram fogo,foi
observado,dezenas e até centenas de animais e caFas mortas queimadas. Os
macacos pequenos agarrados aos pais sentados nos paus, todos queimados. E isto
o IBDF não vê, quando a gente denuncia ao IBDF eles nao querem saber e acusam·
nos de interferir. A grande verdade~ que o IBDF ati hoje só puniu os
pequenos,os grandes sempre foram beneficiados, porque eles ttm dinheiro e dão
dinheiro para eles. Isto está provado porque n6s quando algumas vezes pedimos
a' comissão do IBDF para entrar em determinadas fazendas, eles foram apenas na
sede do barracão, receberam um belo almo90 e de certeza outras coisas de mais
vantagem de la voltar. Nunca atenderam a um pedido dos sindicatos. A única vez
que se viu uma comissão do IBDF entrar dentro de uma regiàô para atender a uma
dendncia dessas, a ~nica vez que entrou, ele mentiu. Porque quando n6s
denuniciamos uma região que tinha mais que SOO àrvores seringueiras ameafadas
de serem destruídas, eles constataram apenas 12 árvores de seringueira. Isso
prova mais wna vez que para o IDBF não interessa atender as reivindica~Ões dos
trabalhadores, para ele é importante perseguir o trabalhador, porque nao tem
dinheiro para dar para ele."

-

_
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,,

•

$teve: "Entao, por mim, acho que ja e um bom balanpo. Voce tem mais alguma
coisa que gostaria de dizer?"
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Chico: ''Gostaria de citar um fato interessante para voe: ver como e' que l a
coisa. Eles chegaram à casa de'um seringueiro. O serinS"!eiro tinha matado um
veado e eles não se identificaram para o seringueiro. AÍ eles perguntaram ao
seringueiro com que tinha matado aquela capa, aquele veado. O seringueiro
respondeu que com aquele rifle que tenho ai. Então, eles disseram 'muito bem,
~
,..
A
I
voce sabe com quem esta falando?' -'Nao, nao sei.' - 'Voce estafa 1 ando com o
pessoal do IBDF. Vamos te levar ate ao Rio porque voe~ sabe que e proibido
matar ca~a.' - A1 º"seringueiro.foi muito bom, disse 'tudo bem, só que voc~s
vão fazer uma coisa, vão levar o meu rifle.mas ~ão levar a minha mulher e
todos os filhos, porque~ com essa caqa que eu alimento os meus filhos e a
minha mulher. Sem esse rifle nao tenho donde tirar alimentafiopara eles.'
Diante dessa posi~âo do seringueiro, eles recuaram. Foi muito interessante
isso."
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