
existiRm leis sscrit~s porque a gente vivia de ~corda 

com as leis da natursz~. F~t sntio que chegou o homem 

branco, que matou~ m~joria dos nossos parentes, roubou 
,• 

,js !·1-ugs,iis'kttrr~~=.-·~a--p~s-s"l:lu 'oi ensinar ;, ge.n te uma nova 

manAira de vivi3r. (J homem branco ounr nos chamar de bra- 

; ; 

sileiros e 2 noss~ tGrra, qire e pouc~, eleja ach~ muit~. 

Mas Ji que tRmaR qu~ viver sob as leis dos brasileiros 

n~s temos qus t~r os masmGa direitos. N6s sabemos que 

tBrnoe o diralto de vivR~ n• nossa terra em paz~ com 

saÚde. N6s s2bemos que ternos direito de exigir do governo 

ajud2 financeir~ par~ tndos os nossos pare,tes, pois o 

dinheiro que esti nas m~os do governo foi produzido ~Rxpelus 

trabélhadores. F. nós somos trabalhadores. nutr~ cais~ q1Je 

aprenderno·s· é ·qu~,' para g·a·r-;n.tirrnos li p rase r-vaçao da nos sa 

cas., que~ a floresta,~ preciso que haja uma forte uniio 

dos povos da floresta, os inqios e os seringueiros. SÓ com 

- com a organizaçao firm~ dos povos da floresta podsrsrnos 

conquistar nosso direit~ d0 vivRr am paz ,na floresta 

amaz~nica que e a nossa casa e i ~azao das nossas vidaso 

Corno todos aqui presentes sabem, muitds de nossas comuni- 

d8des estio sendo ameaçadas por projetos militares de fron- 

teira, ameaçadas por hidroel~tricas que certamente inundaria 

muitas terras de nossos parentes, arne~ç~dAs por garimpeiros, 

ameaç0das por projetos de estradas. N6s somos gente de paz, 

nao temos arm~s, e estamos aq~i reunidos para discutirmos 

entre nÓs corno enfrentar essas MM~x~zE~iRmas novos problemas. 

Apesar de sermos de Psz, muitos de n6s j~ foram mortos. Como 

parar esta situ2çio de 2meaça? S~ urna forte organizaçio d~s 
; , 

indios e seringueiros pode~a ter a força mor~l que levantara 

um~ voz de protesto tio alta que será escutada no mundo inteiro. 

( , ' ' Ai veremos se vargonh~ e mesmo uma qualidade do homem branco. 



rAcervo 
-1/\ 1 SA 

Hi muito tempos; havia o escuro. 

Os caminhos sempre foram perigosos • 

l:s vezes os igarapês alagavam, 

Ã:s vezes faltava peixe, 

Ã:s 
.•. bem, vezes comi.amos 

Ã:s - tinha farinha. vezes so 

Noticias, s; de vez em quando 

no s râdios dos barracões , 

0111 dos regatões. 

A dívida consumia todo o trabalho. 

E:scola era palavra proibida. 

Sa~de s; pros patroes. 

O futuro era alguma coisa 

que parecia que nio chegaria. 

Ai, em cima da dor, 

da terra espinhosa, 

começamos a cultivar a flor, 

A luz passou a ser const~Ida. 

A nossa união começou a ser 

a poronga acesa que alumia o caminho, 

e nossa luta, 

mesmo com sangue derramado, 

do nosso lado, 

cresceu e começamos a construir 

nosso futuro, 

sem patrão, sem exploração 

e sem violência. 

Hoje nossos filhos 

começam a sentir 

que vala a pena a vida, 

com a nossa proposta 

da Reserva Extrativista. 

E o tndlo i nosso companheiro 

nesta caminhada ••• Da qual estamos 

dando hoje mais um rasso com o I Encontro dos lovos da Floresta. 
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Agradecimentos: Othília Baptísta 
Luiz Carvalho 
Centro de Trabalhadores da Amazônia - CTA 
CPT 
Nivaldo Abalos 
Rádio Difusora Acreana 
Roberto Ferreira 
Júlio César Pontes 
Jorge Nazaré 
Funcionários da Tentamen 
SESC 
Lindalva Marques 
Simone Lima 

Documentário teatral feito especialmente para o li Encontro Naci 
onal dos Seringueiros e I Encontro dos Povos da Floresta, de 25 
a 31 de março de 1989. 
Foram utilizadas livremente para a realização desse documentá 
rio, as matérias publicadas em jornais e revistas de todo o Brasil, 
que enfocaram os acontecimentos envolvendo a morte de Chico 
Mendes, além de material produzido pelo comitê Chico Mendes 
e centro de Documentação e Pesquisa da Amazônia. 

TRIBUTO I CHICO MENDES 
de João das Neves OS' 



D i r e ç à o: João das Neves 

Elenco (por ordem de entrada em cena): 
CJarisse 
Henrique Silvestre 
Dinho Gonçalves 
Claudio Matias 
Major 
Matias 
Edite Girão 
Nilda Dantas 
Nonato Tavares 
João das Neves 
FICHA TÉCNICA 
Grupo os Alquimistas: Alexandre Nobre 

Clenilson Batista 
Cleversson Batista 
Heloy de Castro 
João Veras 

Músicas de João das Neves e os Alquimistas 
Vozes em off: Raimundo de Barros, Júlio Barbosa, 
João das Neves, J. Cruz e Reginaldo Cordeiro. 
Adereços e bonecos: Nonato Tavares 
Gravação e montagem das fitas: Robson Vilela 
P r o d u ç ã o: Clarisse 

Socorro Calixto 
Solange Caetano 

·.1·-,_ 

Inicialmente gostariamos de dizer ó quanto nos orgulha estar aqui, 
no I Encontro dos Povos da Floresta, dando a nossa contribuição, 
ainda que modesta, à sua luta que é, ou deveria ser, de todos nós. 
Em seguida agradecer a todos os que, sacrificando suas ativida 
des diárias, sua vlda profissional e par tio ui ar se dispuseran a 
empreender a pequena maratona que foi preparar em tão pouco 
tempo este trabalho com a dignidade que os povos da floresta 
merecem e a que ele almeja. Foi um trabalho feito com amor, 
com carinho, e talvez ai estejam as suas maiores qualidades. 
Que os nossos irmãos fndios e os nossos irmã os seringueiros 
possam utilizá-lo, no todo ou em partes, sempre que necessário, 
é o nosso maior desejo. 

Pala Equipe 
João das Neves 
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tiili:tTO DOB SIRIMQUIIROS 

O QUE 1l! POSSE? 

!!2,!2! significa ocupar um pedaço de terra como se fosse dono dele. 
o Código Civil diz que posseiro é·aquela pessoa que ocupa uma área e é conh2 
cido pelos vizinhos, pelas familias que moram no lugar. O Artigo 489 do Cód! 
go Civil diz 1 

•t justa a posse não violenta, clandestina ou precária". 
Isto quer di;er que a ocupação da terra deve ser feita sem disputa 

sem briga. Que todos os vizinhos que moram perto da área devem saber que ela 
foi ocupada e que essa ocupação deve ter muito tempo. Segundo a lei, para 
garantir a posse,_a pessoa tem que ocupar a área por mai~ de um ano e um dia. 
Quem cumprir essas exigências é considerado como posseiro Oe boa-fé. 

A Justiça garante que enquanto o posseiro de boa-fé ocupar a terra1 

terá à colheita, no caso do seringueiro o direito à extrair a borracha; terá 
direito ao lucro conseguido com·a vendá da borracha e direito a ficar na te! 
ra. Quem ga.:rante isso é o Arti.go 51 O do código Civil. A posse significa o 
respeito pela pessoa humana .e por seus direitos. Só a Justiça pode dizer 
quem é o verdadeiro dono da terra e por isso, o posseiro não pode ser expul 
so.por qualquer um. 

USUCAPIÃO 

Usucapião é-a maneira que o posseiro tem para conseguir ficar na 
terra que está ocupando. Tem direito ao usucaoião os ~osseiros que estiverem 
ocupando a terra há mais de 5 anos. Porêm, ficar na terra é uma coisa e leg!!_ 
lizá-la é outra diferente. De acor~o com o Artigo 550 do Código Civil, o Pº! 
seiro terá o direito de legalizar a terra se morar nela por mais de 20 anos 
sem interrupção, quer dizer, se nã~ sair da terra durante esses 20 anos. 

Para ter direito ao usucapião o seringueiro tem que cumprir 3 exi- 
gências: 

. 1) P~sse pública e notôria - ele deve ser conhecido como ocupante 
da terra por seus vizinhos. 

2) Posse mansa e pacifica - ocu9ar a terra sem usar violência,sem 
expulsar ninguém, sem reclB.lllação de outras pessoas. 

3) Posse atual e prazo legal - o posseiro deve estar vivendo na 
terra durante o tempo exigido pela lei, isto é, 5 anos. 

Se:cumprir estas exigências, o ~o~seiro já' é dono legitimo da ter 
ra e só falta regularizá-la. 

1. 



•'. 

··- 

CONTRATOS AGRfi.RIOS 

A parceria ou arrenda~ento rural são as maneiras de posse e uso 

temporário da terra (Lei n9 4.504/64). Na verdade é um tipo de aluguel que 

é pago ao dono da terra para viver nela e nlantar. Porém, a maioria dos se 

ringueiros não pode ser enquadrada como narceiro ou arrendatário, porque 

esses seringueiros nasceram na floresta. 

Além de nascer na floresta eles nunca assinaram nenhum contrato 

com aqueles que dizem que são os donos dos seringais. A terra, portanto 

pertence aos seringueiros que não devem pagar alu~uel uara viver nela. 

O seringueiro é o dono legítimo porque nasceu na terra e nela 

permanece, produzindo o necessãrio para viver e extraindo a borracha. O 

Estatuto da Terra determina que o contrato de arrendamento ou parceria - 

quer dizer, o aluguel da terra deve ser feito quando a ocupação é tempo 
rária. Mas a ocupação da terra ~elos seringueiros não é temoorária. os 

posseiros ocuparam os seringais do Acre no século passado e, portanto, 

estão vivendo há mais de 20 anos pacificamente e continuamente. Isso dá 

aos seringueiros o direito de legalizar as terras que Jâ lhe pertencem. 

o primeiro passo para a legalização é a usucaoião. A partir dele poderá 

ser regulamentado o direito de nrooriedade. 

SOLDADOS DA BORRACHA 

Na•ãpoca da Segunda Guerra Mundial milhares de nordestinos foram 

recrutados e levados para a Amazônia para serem soldados da borracha, com 

promessas de que no final da guerra seriam recompensados e voltariam com o 

posto de sargento. Isso nunca aconteceu, centenas deles morreram e outros 

nunca mais voltaram. Agora pela nova Constituição, o direito do Soldado da 

Borracha foi reconhecido através do artigo 54, Das Disposições Constitu 

cionais Transitórias da Constituição Federal. 

De acordo com o artigo 54, os seringueiros que foram levados 

para a Amazônia como soldados da borracha receberão uma pensão vitalícia 

(para toda a vida) no valor de 2 salários mínimos mensais. Esta pensão vale 

também para todos os dependentes carentes, quer dizer, depois que ele mor 

rer a pensão para a viúva e para os filhos que tenham alguma deficiência 

física e não ~assam trabalhar. 

O artigo 54 diz o se~uinte: 

"Os sEir inguei-ros recrutados nos termos do decreto-lei n95. 81 J, 

de 14 de setembro de 1943 e amparados pelo decreto-lei n9 8.882 de 16 de 

setembro de 1946 receberão, "IUr.ndo carentes, pensão mensal vitalícia no 

2 



valor de 2 salários mínimos". 

O decreto-lei de 14 de setembro de 1943 diz no artigo 19: 

"Fica aprovado o Acordo sobre o recrutamento, encaminhamento e 

colocação de trabalhadores para a Amazônia celebrado oelo Coordenador da 

Mobilização Econômica e pelo presidente da Comissão dos Acordos de Washington 

com a Rubber Devel.ooment Corooration em 6 de setmbro de 1943". 

A Con~tituição garantl>l o direito da pensão aos seringueuos le 

vados para a Amazônia como soldados da borracha durante a Segunda Guerra 

Mundial. Este direito, porém, ainda não foi regulamentado e não se sabe que 

tipo de documentos serão exigidos pelo Governo Federal. Isso não i~pede que 

os seringueiros, amparados pela lei ?recurem o Conselho Nac1onal dos Seri~ 

gueiros ou os Sindicatos de Trabalhadores Rurais para fazer o cadastramen 

to e requerer a pensão que tem direito. 

1 
l 

1 
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1\.S RESERVAS EXTRATIVISTAS 

BREVE HISTÔRTCO: 

O seringueiro semnre foi explorado pelo patrão, Quando o patrão 

vai embora continua a exploração através do regatão, do marreteiro e do 

pagamento da renda sobre a colocação. Com os anos chegaram os fazendei 

ros que não tem interesse na mata e suas riquezas. Só desejam derrubã 

la, tirar a madeira boa e no seu lugar criar gado ou ganhar dinheiro comer 

cializando a terra. 

O fazendeiro para ocupar o ~erritório exoulsa os seus antigos 

moradores, homens, árvores e animais. Com violência ele de-ruba a flc 

resta e destrói aqueles que não querem partir. 

A resistência, a luta contra as expulsões, criou os "Empates" - 

que é uma prática pacífica de impedir a derrubada da mata. Por meio destas 

ações organizadas e lideradas ~elos trabalhadores para imnedir os desma 

tamentos muitos hectáres de floresta foram preservados nos últimos anos. A 

luta é dura e nela alguns companheiros como Wilson Pinheiro e Chico Mendes 

perderam a vida. Entretanto, este movimento fortaleceu também a organi 

zação dos seringuei'l:os nas suas associações, cooperativas e sindicatos. 

Em 1985, durante o 19 Encontro Nacional dos Seringueiros em 

Brasília, os trabalhadores da floresta avançaram mais ainda: criaram o 

Conselho Nacional dos Serinoueiros oara representã-los em toda Amazónia e 

apresentaram pela primeira vez a proposta de criação de Reservas Extrati 

vistas na Amazônia. Ali tambêm teve inicio as primeiras articulações entre 

índios e seringueiros que resultariam na Aliança dos Povos da Floresta. 

A Reservas Extrativistas são a resposta dos trabalhadores 

àqueles que dizem ser im?ossivel o desenvolvimento da Amazõnia sem a sua 

destruição. As Reservas foram inspiradas nas Reservas Indígenas, que de 

limitam uma área de uso exclusivo para seus moradores. E também são uma 

alternativa contra os Projetos de Colonização que fracassaram ao não com 

preender as particularidades da floresta que buscavam substituir ?Or agri 

cultura ou pastagens.as matas. 

0 QUE SE DCVE SABER SOBRC AS RESERVAS EXTRATIVISTAS: 

As Reservas Extrativistas são ãreas jã ocupadas ou não que são 

destinadas pa r'a os trabalhadores extrat:ivista's (seringueiros, castanhei.ros, 

ribeirinhos, babaçueiros, etc.), para que estas populações permaneçam defi 

nitivamente em suas áreas explorando a floresta sem destruí-las. 
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Como demonstra a história as Reservas serão conquistadas através 

da luta de todos os companheiros que na mata resistem ãs ex~ulsões para 

preservar a floresta e a sua atividade de extrativistas. Os seringueiros 

do Acre promovem os "Emoates" para impedir as derrubadas e ao mesmo tempo lu 

tam para que o Estado regularize a situação de suas posses. 
No lugar dos projetos de colonização os serinqueiros querem que 

sejam implantados P~ojetos de Assentamento Extrativista, que é como ficou 

estabelecida a proposta de Reservas Extrativistas na legislação f·undiãr1a do 

Brasil (Portaria P/N9 627, de 30/07/87 do INCRA/MIRAD). 

Para os seringueiros a terra não vale nada sem a floresta e suas 

riquezas, por este motivo eles questiona~ frontalmente a propriedade priva 

da propondo o uso social da terra e das matas que, afinal é um bem de todos 

os brasileiros. Por isso as áreas que serão Reservas Extrativistas passa 

rão a ser de Domínio da União, do Estado Brasileiro. A oartir de um~ 

to de Concessão'de Uso os trabalhadores extrativistas adquirirão o direito 

exclusivo de explorar essas áreas para fins extrativistas, com garantia 

sobre a colocação e benfeitorias. 

Muitas áreas já são ocupadas, portanto, a Concessão de Uso ê urna 
forma de reconhecer uma situação de fato já existente. Outras áreas, com 

potencial extrativo devem ser destinqdas à po~ulações que foram expulsas 
por diversos motivos, mas que urna vez reocupadas, podem produzir riquezas 

ao mesmo tempo que garantem a sua ~reservacão para o futuro. Muitos serin 

gueiros brasileiros vivem atualmente ilegalmente na Bolívia, pagando renda 

e sendo superexplorados em suas atividades extrativ!stns ooderão voltar ao país. 
A forma de administrar as Reservas Extrativistas, inclusive o 

Contrato de Concessão de Uso, deverão ser discutidos com a comunidade e 

suas entidades representativas. t importante desde Já que, os trabalha 

dores se organizem em cooperativas e associações que serão o embrião das 

instâncias de gestão de cada uma das áreas. 

CONCLUSÃO: 

O desenvolvimento da Amazônia, de maneira sustentada no tempo, 

da forma como os seringueiros têm feito todos esses anos, será a demonstra 

ção da tese de que hã progresso sem destruição, Esse obJetivo, uma vez 

atingido, ultrapassa os ganhos econômicos que também virão. Ele passa a 

ser um exemplo vivo de urna relação que muito oode ensinar ao homem de ~.oJe 

- e do futuro. 

Para os trabalhadores as Reservas são a garantia de segurança con 

tra as expulsões arbitrárias e a consequente oerda dos meios de sobrevivência 
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para eles e suas famílias. Nas reservas devem ser nlancjadas e implantadas 

políticas sociais (edudaç5o, saúde, abastecimento, comercialização e pro 

dução, etc.l que melhorem as condições de vida no interior da Floresta 

Amazônica, 
.. ,. Ao Estado cabe garantir a regularização fundiãr1a das áreas e a 

legitimidade do contrato de concessão de uso. o Poder PÜblico deve eqllipar 

se para estabelecer as condições 5ociais que permitam 5s comun1dades se de 

senvolver, Para isso, o Estado deve passar a investir no sucesso desta pro 

posta, ou seja voltar-se para o produtor - o seringueiro e outros trabalha 

dores extrativistas. Ele entretanto, não deve se preocuoar em cooptar o 

movimento, mas sim reconhecê-lo como interlocutor válido oara nlane1ar e 

decidir o que deve ser feito nas Reservas Extrativistas. 
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A PRESERV/\ÇJ\O OI\ Af!AZÔNI,\ E /\ TROC/\ D/\ D1VI')/\ 

1 •. \ QUDt IllTJ:RESSi\ A INT!:í'.::;,c IONi\LI Zl\Ç1'í.O Dl\ /\Ml\ZÔNII\? 

li l\mazõnia tem 5 milhões de ,uilõmetros quadrados e é a ma1.or flo 

resta t r op í.ca I do mundo ,,brigando m r Lha r e s de, estJ{>cies animais e ve,ietais, 

muitas delas dPsçnnhecidas do homem. ~ florasta abriqa riquezas de grande 

valor: plantas medicinais, essências, madeiras nobres, Frutas. de alto valor 

nutrit~o, minerais, resinas, gomas. aem explorada, oode suprir o mercado 

destes produtos como sustentar muitas f arn í l ia s através da ncsca, da caça e 
dct o x t r,1,;,i<J rli, prnrlut·nn r);1 f l o r o s tn , 

Desde que teve início a col~~Lzação da reqião tJelos oortugueses, 

no século XVII, a l\mazônia nroduz ri~~ezas para o mundo. Primeiro foram 

p r odu t o s CJUe pod i am ser coletados e q~e eram desconhecidos na Europa como 

temperos, cheiros, frutos, amêndoas. ;;: ôesde a metade do século passado a 

/\mazõnia passou a produzir uma das ri~uezas mais importantes do mundo moder 
no, a bar rocha. 

Isso quer dizer que desde s~"pre a produção da Amazônia esteve 

voltado para o mercado externo. Mes~o ?Orque a população regional costuma 

sobreviver de produtos que obtém da pr5pria floresta, como a caça, a pesca, 

a coleta de frutos e a pequena aq r a cu Lt ur a . 

Nas primeiras décadas deste "~culo, a Amazônia perdeu a posição 

que tinha na mundo, obtida atrav~s da '::orracha. O cultivo racional da serin 

gueira nos países do Surleste Asiático ~il:'aram a borracha d<l. Amazônia do 

mercado, por produzirem a preços mais ~aixos. Mais recentemente, a exporta 

ção de minérios, esoecialmente de ferr~ extraído da Serra de Carajás, pas 

sou a ser o mais imnortante oroduto cc:-:erc1i:1lizado na região. 
Em nenhum momento a economia da região tornou mais fácil a vida 

do homem da Amazônia. Para a coleta e as d r-o qa s do sertão, como eram chama 
das, foram escarav 1 z ado s os índios. .E :iara a extra câo da borracha, os se 

ringueiros. /\gora, para exoortar minério de ferro surgem operários mise 

ráveis vivendo nas cidades em volta de Carajãs. 

Os dados são importantes. S-S as m1ncradoras estrangeiras que 

atuam na llmazõnia controlam 5% do seu território, além das grandes proprie 
dades, mui c a s das q ua i s s,io verdadeiros 1,1 ti fund ios lmr,roduti vos. O c.:ipi 

ta l que financia os grandes proJetos ~a Amazô~ia é quse todo estrangeiro. 

Diante disso, cabe pergunta:::: po r c1ue o governo brasileiro 

esti falando que Pxiste wna ;:imeaça de .~ternac1onalizaçio da Amaz6nia7 O que 

existe, aindai da Arnaz~nia, qoe não es~i sob controle do capital· internacio 

nal? Com0 se pode internacionalizar ur.a economia que nunca foi nacional? O 
que hi por traz dessas afirmações? 

•' 
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O qranrie dosenvo1v1monto econ6m1co do Rras1l, deoo1s de 1960, que 

1ndustr1al1zou o Centro-Sul e construiu obras como a Transamaz6nica e a Usi 

n a de T'uc ur u i, no t!orte r]o o a í s foi f a nanc I ado nor Pmprés t imos de banccs 

e s t r ancc i r os . l\t,; 197G o s :·1ros eram rel,,tivnmcnt<" baixos, ma s a partir de 

então aurne n t ou muito (s uo i u de 6,25% em 1976 pa r a 21,si em 1981). 

lfii a l qun s anos 0 '}Overno c s+ a c í aou r-s t a dívida, ou seja, as <:!::l- 

p r o s a s •1u0 hnv i nm rrr·tJb i d1> ,~mprés t i1110Li UP b;inco~ ,,st r.:in<JC i 10s passa rum ~ ser 

~evedores do 9ovPrno 1ue por gua vez passara n ser devedor 1os bancos. Q 

problema~ quo o r;overno ,.ecebe das em<;>cesns em m0eda nacional e l:)aqa 

do lares, havendo urna defasa?em que ê coberta oe lo o róp r ro 'JOVerno. 

Uo conjunlo desta divida podem ser noontados tantas irregular:~a- 

dcs e corrupções como a 11t:l1zação de recursos para financiar obras faraô 

nicas e desnecessárias. 

A dívida está hoje no centro de todos os problemas dos paises 

pobres, em particular da Mmérica Latina. ~ois o ~agamento da dívida pro~o 

ca uma saida de recurso maior do que entou, além do que o pagamento da 

divida consome recursos que deixam de ser investidos em áreas de benef~=io 

social, como saÜde, educação, alimentação e habitação. 

Os Bancai e o fMI pressionam os ~aíses devedores. à conseguir 
recursos para continuar ~agando as suas dividas. Estes recursos 

são gerados pela implantação de políticas de incentivo à exportação 
que na maioria das vezes preJudica o abastecimento interno e de políticas 

de recessão econômica que leva a maioria da população a miséria e a fo~e. 

O movimento sindical e popular, ronsiderando que a sociedade a.ão 

pode mais c0nviver com esta divida tim reinvidic3do a ~ua anula~ào. 

3. A TROCA DA DÍVIDA PELA PROTEÇ/\o AMBIENTAL 

Há alguns anos atrás os ecologistas e os militantes dos part1~os 

d e e s que rd a f a Lavam cone r a ~ intcrnac1.onn I i z a c âo da l\.mu7.Ôn ia, ~, cxp l o r a c âo de 

nossas riquezas pelo capital externo, a necessidade de nroteger as flores 

tas, sem com isso causar muito impacto. O que mudou? 

De um temoo nAra e!, os ecoloais~as começarnm a anresentar ~r~ 

postas concretas r0ntra as -~liticas de <lestrulc5o amoi0ntal e de riesr~·~~1- 

to aos riirc1tos rios 111010s e dns nopula~ões lac~1s. P~ssaran1 a t1til1~2~ a 

Lingu~gem mais fnm1liar das elites brasileiras: o capital. rassaram a 

interferir, atra~~s de ~ua oressão, na liberação de recursos oara pro1etos 
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financiados pelo Banco Mundial em vários lugares do mundo. E isso mudou o 

quadro. Hoje, os ecologistas são temidos ?arque além de ideologia têm in 

fluência sobre o poder econômico. 
Uma das propostas mals fortes que surgiram recentemente se refere 

à questão da divida externa dos países do terceiro mundo. Os ecologistas 

dos países do ~rim~iro mundo imaginaram uma fórmula que pudesse mudar a 

pressão que a dívida exerce sabre os rec~rsos naturais. ?artem ~a consta 

tação de que a dívida externa está afetando não só a qualidade de vida 

mas também o meio ambiente. A crise econômica leva as nessoas para as 
"novas fronteiras agrícolas", para as áreas de florestas: e para gerar 

recursos os países devedores super-utilizam a terra com cultura de exoor 

tação. ou retiram minerais de forma exaustiva e predatória. 

A proposta é a seguinte: gru~os de ecologistas, no primeiro 

mundo, comprarial'I uma oarte da dívida junto aos bancos privados e esse va 

lor seria descontado do total da dívida. Em troca, o país devedor se com 

promete a aplicar o mesmo valor, em moeàa nacional, em ~rojetos de prote 

ção ambiental, sob controle de instituições nacionais. 

Esse mecanismo não produz nenhuma ingerência no país devedor 

porque o controle é inteiramente nacional. 
A dívida dos ecoloqistas refere-se ao fato de que não existe 

credibilidade por parte dos governos de que esses recursos serão bem apli 

cados. Por isso eles sugerem que~ administração dos recursos obtidos 

com a troca, seJa feita pelas entidades amoientalistas civis, não governa 

mentais, como o Conselho Nacional dos Seringueiros, o Instituto de Estudos 
Amazônicos, a Funatura, a SOS Mata Atl~ntica. 

O problema dessa proposta é que ela reconhece que a dívida ex 

terna deve ser paaa. O que é questionável. Além disso, o total da di 

vida brasileira é muito alto e as nropostas de troca não ultrapassam 5~ do 

total. Do ponto de vista da proteção ambiental, no entanto, esse recurso 
poderá ser decisivo. 

Uma solução para esse impasse poderia ser sugerida oelo CNS: a 

tToca de parte da dívida e a criação de IL~ Banco Verde que aooiaria pro 

postas de proteção ambiental que considerem tfmbém os aspectos econômicos 

e sociais da população brasileiTa, como é o caso da Reserva Extrativista. 
Ninguém poderia dizer que estariam trocando a dívida nela Amazônia, porque 

nessas áreas vivem brasilelros natos, ant1~os defensores das fronteiras do 

pais, ~ue são os índios e ser~nqueiros. 
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lll-'CL:\Ri\ÇA() nos rovos 
l)A FLORESTA 

As populações tradicionais que hoje mar 
cam no céu da Amazônia o Arco da Aliança 
dos Povos da Floresta proclamam sua vonta 
de de permanecer com suas regiões preserva 
das. Entendem que o desenvolvimento das 
potencialidades destas populacões e das re 
giões em que habitam se constituem na ccono 
m ia futura de suas comunidades. e deve ser as 
segurada por toda Nação Brasileira como par 
te da sua afirmação e orgulho. 

Esta Aliança dos Povos da Floresta reunin 
do índios. seringueiros e ribeirinhos iniciada 
aqui nesta região do Acre estende os braços 
para acolher todo esforço de proteção e pre 
servação deste imenso porém frágil sistema de 
vida que envolvem nossas florestas, lagos, rios, 
e mananciais fonte de nossas riquezas e base 
de nossas culturas e tradições. 

" .. 
Conselho Nacional dos Seringueiros 

União das Nações Indígenas. 
Rio Branco - Acre 
Março d e 1 989 
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Conselho Nacional dos Seringueiros: 
Uma luta líistórica 

O Conselho Nacional dos Serin 
gueiros deve muito de suas carac 
terísticas e linha de atuaçãó a sua· 
história. Ele não foi planejado. Nas 
ceu do I Encontro Nacional dos Se 
ringueiros, (Brasília, 1985), partin 
do do reconhecimento de que a reu 
nião de 130 seringueiros, que acon 
tecia pela primeira vez, não deveria 
ser a última. Deveria haver várias 
oportunidades para o encontro des 
sa população com características 
econômicas, culturais e sociais es 
pecíficas para discutir os seus pro 
blemas. 
OI Encontro gerou vários resulta 

dos permanentes. 
O primeiro foi a criação do Conse 

lho Nacional dos Seringueiros, com 
urna diretoria provisória com repre 
sentantes dos diferentes estados 
presentes. 
O sengundo foi um documento fi 

nal contendo urna plataforma de 
reivindicações agrupando: Política 
e Desenvolvimento, Reforma Agrá 
ria, Política Econômica, Saúde, 
Educação e Soldados da Borracha. 
Este documento tornou-se desde 
1985 uma referência básica para a 
organização e constitui uma ex 
pressão ainda atual das necessida 
des dos seringueiros. 
O terceiro foi uma política de 

alianças, incluindo de um lado as 
entidades sindicais e de outro as 
entidades ambientalistas. O movi 
mento· dos seringueiros, através 
desta política, fundiu a luta dos tra 
balhadores à luta ambientalista que 
é uma bandeira universal. 

Neste momento o Conselho Na 
cional dos Seringueiros torna públi 
ca as resoluções do seu II Encontro 
Nacional (Rio Branco, março de 
1989), que refletem os avanços rea 
lizados: 

- Uma visão da política de desen 
volvimento para a Amazônia incor 
porando agora não apenas a crítica 
a projetos de estradas e incentivos a 
agropecuarização, mas também aos 
"grandes projetos" como um todo 
realizados sem a participação loca1 
e espoliando o patrimônio universal 
das matas, rios e culturas; 
- Umas concepção mais concreta 

da reforma agrária para os serin 
gueiros, agora defendida pela pro 
posta de Reserva Extrativistas, com 
iniciativas, litas de áreas e experiên- 
cias; 
- Uma atuação na área da política 

e economia, com intervenções junto 
ao governo e parlamentares; 
- Experiências de Saúde, edu 

cação e cooperativismo, ampliadas 
e incorporadas agora às Reserva Ex 
trativistas: 

· -Uma visão ampla dos direitos de 
cidadania, englobando, além dos 
direitos de aposentadoria, outros 
direitos básicos; 
- Uma luta pelo fim da violência 

organizada contra a floresta e con 
tra seus habitantes; 
- Uma política de aliança dos po 

vos da floresta, realçando as lutas 
comuns e as diversidades culturais. 
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(DOCUMENTO FINAL) 
INTRODUCÃO 

' 

O Conselho Nacional dos Seringueiro, neste seu II Encontro Nacio 
nal, afirma a sua disposição de estabelecer o leque mais amplo possí 
vel de alianças com as populações tradicionais da Amazônia, com os 
sindicatos de trabalhadores, com as organizações ambientalistas. e 
com os movimentos que se articulam em defesa dos povos da floresta. 
Partindo do nosso primeiro Encontro em 1985, podemos afirmar 

hoje a conquista das primeiras Reservas Extrativistas na Amazônia, 
através das quais os trabalhadores querem demonstrar ao mundo 
que pode haver progresso sem destruição. 
Sabemos que essa trajetória tem sido trágica, marcada pela re 

sistência que o modêlo de desenvolvimento estabelecido para esta re 
gião tem oposto às propostas de vida das populações tradicionais. 
Este ll Encontro Nacional dos Seringueiros rende sua homenagem 

a todos os nossos lutadores que deram suas vidas por esse princípio 
afirmativo das culturas dessas populações regionais, e especialmen 
te ao nosso mais ilustre companheiro de sonhos, Chico Mendes. 
O fruto mais generoso dessa trajetória de lutas está consolidado na 

A1iança dos Povos da Floresta que a partir desse momento assume a 
decisão de propor políticas originadas no conhecimento e expectati 
vas das suas próprias comunidades. 
Reconhecer essa iniciativa é um primeiro passo da Nação Brasilei 

ra no caminho de minorar a mancha que cobre parte da história do 
processo de ocupação até agora dirigido para esta região do Brasil, 
onde desgraçadamente ainda encontramos brasileiros submetidos a 
regimes de escravidão por dívidas e assistimos índignados-à prática 
da humilhação e desprezo aos direitos mais essênciais do ser huma- 

-. no, à destruição de seus habitats, ao assalto à fonte de riquezas repre 
sentadas pela floresta constituída em seringais e castanhaís, suporte 
permanente não somente de suas economias internas como das suas 
culturas e tradições. 
O levantamento ds realidade locais e regionais de nossas comuni 

dades serviu de base ao seguinte programa que orientará as comis 
sões municipais e as instâncias do Conselho Nacional dos Seringuei- 
ros. 
O Conselho Nacional dos Seringueiros, por ocasião do seu II 

Encontro Nacional, afirma a resolução de lutar pelo progresso abai- 
xo: 
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PRÁTICA DE DESENVOLVIMENTO PARA OS 
POVOS DA FLORESTA 

1 - Modelos de desenvolvimento que respeitam o modo de vida, as 
culturas e tradições dos Povos da Floresta, sem destruir a natureza e 
melhorando a sua qualidade de vida. 

2 - Participação do processo de discussão pública de todos os pro 
jetos governamentais nas florestas habitadas por índios e seringuei 
ros, bem como outras populações extrativistas, através das asso 
ciações e entidades representantivas dos trabalhadores. 
3 - Garantias para prever e controlar os impactos desastrosos dos 

projetos já destinados à Amazônia, e paralisação dos projetos que 
causem danos ao meio ambiente e às populações amazônicas. 

4 - Informação sobre políticas e projetos para a Amazônia, e subor 
dinação dos grandes projetos a prévia discussão no Congresso Nacio 
nal, com participação de entidades representativas das populações 
afetadas. 

REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE 
5 - Implantação imediata de Reservas Extrativistas na Amazônia, 

nas áreas indicadas pelos trabalhadores extratívístas através de suas 
associações. 

6 - Demarcação imediata das áreas indígenas sob o controle das 
populações indígenas. · 

· 7 - Reconhecimento imediato, por processo sumário, de todas as 
colocações de seringueiros, configurando-se os devidos direitos de 
posse. 

8 - Desapropriação imediata das áreas de floresta ocupadas por 
trabalhadores extrativistas e de áreas com potencial extrativo. 

9- Reassentamento em território nacional dos seringueiros expul 
sos pelo latifúndio para o território estrangeiro. 
· l O - Fim do pagamento da renda e das relações de trabalho que es 
cravizam os seringueiros nos seringais tradicionais. 

11 - Política de zoneamento que identifique as áreas habitadas por 
seringueiros e demais trabalhadores extrativistas de outras áreas 
adequadas a colonização, e política de recuperação de áreas degra 
das. 

12 - Revisão da política de transformação das áreas indígenas em 
colônias indígenas, tal como propõe o projeto Calha Norte. 
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DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E EDUCAÇÃO 
13 - Administração e controle das Reservas Extrativistas direta 

mente pelos trabalhadores extrativistas, através de suas associações 
e órgãos de classe. 

14 - Capacitação e atualização tecnológica de seringueiros e outros 
trabalhadores extrativistas, garantindo sua posição de frente no de 
senvolvimento econômico e técnico das Reservas Extrativistas. 

15 - Implantação de postos de saúde nas florestas, com monitores 
seringueiros que recebem treinamento qualificado, e com recursos 
adequados às caracteristicas da região. 

16 - Implantação de escolas nos seringais e florestas, com professo 
res seringueiros treinados em programas adequados à realidade da 
região. 

17 - Implantação de cooperativas e sistema de comercialização 
que viabilizem a independência econômica e o aumento do nível de 
renda das populações extrativistas. 

18 - Realização de pesquisas dirigidas para o conhecimento dopo 
tencial econômico das florestas e dos meios para utilizá-lo de forma 
equilibrada e permanente. 

19 - Investimento na área de beneficiamento e industrialização de 
produtos extrativistas. 

POLÍTICA DE PREÇOS E COMERCIALIZAÇÃO 
20 - Política econômica que garanta preços compatíveis com a ma 

nutenção dos trabalhadores extrativistasem suas áreas. 
21 - Implantação de sistemas de comercialização e abastecimento 

adaptados às características da região amazônica. 
23 - Fim dos incentivos fiscais para atividades agropecuárias em 

áreas de floresta e direcionamento dos recursos para políticas econô 
micas que beneficiem os povos da floresta. 

VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 
24 - Fim imediato de todas as formas de opressão aos povos da flo 

resta, e em particular da escravidão por dívidas. 
25 - Apuração imediata dos crimes cometidos contra os trabalha 

dores rurais, e fim da violência contra os defensores das florestas 
amazônicas. Agilização dos processos judiciais que apuram assassi 
natos de índios, seringueiros e dirigentes sindicais. 
26 - Punição dos atos de grilagem incidentes em áreas indígenas e 

de posseios seringueiros e castanheiros. 
27 - Instauração de inquérito policial contra todas as iniciativas de 

formação de milícias privadas por parte de latifundiários, asseguran 
do os princípios de justiça social no campo. 
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CONSELHO NACIONAL DOS 
SERINGUEIROS 

ESTATUTO 

CAPÍTULOI 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE, 
FORO E PRAZO DE DURAÇÃO 

Artígo.I" - O Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), pessoa 
jurídica de Direito privado, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, 
tem sedes nas capitaisdos Estados da Amazônia e foro na cidade de 
Rio Branco, capital do Estado do Acre. 

Parágrafo Único - O CNS poderá estabelecer coordenação, comis 
sões estaduais, municipais, representações ou dependências em todo 
o te.ritôrio nacional segundo as especificidades regionais. 
Artigo 2º - São finalidades do CNS: 
a) - l\eprest:ntar os interesses específicos dos seringueiros e de 

mais trabalhadores extrativistas e ribeirinhos da Amazônia; 
b) - Proteger o meio ambiente, especialmente na região arnazôni- 

e) - Defender uma política da borracha e demais produtos extrati 
vistas da Amazônia, que atenda aos interesses dos seringueiros e de 
mais trabalhadores extrativistas da região; 
d) - Propungnar o estabelecimento de uma legislação trabalhista 

que defenda os interesses dos seringueiros e demais trabalhadores 
extra tivistas; 
e) - Lutar pela imediata melhoria da qualidade de vida nas áreas de 

seringueiros e demais trabalhadores extrativistas, com implantação 
de serviços de saúde, educação e cooperativismo. bem como a infra 
estrutura e desenvolvimento tecnológico, garantindo o controle e au 
to-gestão pelos seringueiros e demais trabalhadores extrativistas das 
Reservas Extrativistas, através de seus órgãos e associações; 
f) - Promover manifestações culturais, valorizando a arte, o folclo 

re e o artesanato da região, resguardando o modo de vida dos habi 
tantes da Floresta Amazônica; 
g) - Propor, desenvolver e executar projetos econômicos, sociais e 
culturais voltados à proteção ambiental e ao desenvolvimento da eco 
nomia extrativistas: 
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h) - Desenvolver atividades voltadas à proteção da mata e do ho 
mem da Amazônia; 

i] - Divulgar a nível nacional e internacional a luta dos seringueí 
ros, modo de vida e os objetivos do próprio CNS; 

j) - Estabelecer a relação com as populações indígenas e outros 
trabalhadores extrativistas, considerando a semelhança do modo de 
vida e respeitando as especifidades de cada grupo; 
k) - Preparar recursos humanos voltados para a defeza da mata e 

do homem da Amazônia; 
1) - Realizar encontros municipais, estaduais, regionais, nacionais 

e internacionais de seringueiros para defesa dos interesses específi 
cos dos seringueiros e demais trabalhadores extrativistas. 
Artigo 3° - O CNS poderá firmar convênios, estabelecer intercâm 

bios, participar de iniciativas conjuntas, bem como receber doações 
de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, nacionais, estran 
geiras ou internacionais. Da mesma forma, poderá integrar quadros 
de participantes de organizações ou entidades afins, nacionais e es 
trangeiras. 
Artigo 4° - O CNS terá duração por tempo indeterminado. 

CAPÍTIJLO II 
DOS MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DOS 
SERINGUEIROS, SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

' •• 

Artigo 5° - O CNS se constitui de: 
a) - Conselho Deliberativo; 
b) - Conselho Fiscal; 
e) - Diretoria. 
Artigo 6º - As Comissões Municipais são órgãos consultivos e de 

implementação da polícia do Conselho Nacional dos Seringueiros em 
nível municipal. 

§ 1 - Cada Comissão Municipal é formada por 08 membros eleitos 
em encontros Municipais de Seringueiros e demais trabalhadores ex 
tra ti vistas. 

§ 2 - Cada Comissão Municipal elegerá um representante que será 
parte integrante do Conselho Deliberativo. 
Artigo 7° - Poderão ser membros do CNS: 
I - Os seringueiros, isto é, os trabalhadores que, mediante explo 

ração pessoal e do seu grupo familiar, têm no extrativismo da borra 
cha sua principal atividade econômica; 

II - Outros trabalhadores extrativistas, tais como castanheiros, ba 
lateiros, piaçabeiros e poaeieiros, que exploram a floresta em con 
dições semelhantes às descritas no inciso anterior. 



III - Os soldados da borracha. . 
Parágrafo Único - O CNS criará um quadro honorário constituído 

por pessoas que mereçam tal distinção em função dos relevantes ser 
viços prestados à causa dos seringueiros e demais trabalhadores ex 
trativistas, não recebendo nenhuma forma de remuneração. 
Artigo 8º - Não poderão participar do CNS os seringalistas, empre 

gadores, marreteiros, intermediários ou outros que promovam a ex 
ploração do trabalho dos seringueiros e demais extrativistas. 
Artigo 9° - São direitos dos membros do CNS: 
a) Votar, ser votado e ocupar cargos eletivos de representação do 

CNS; 
b) Participar de reuniões, encontros, seminários ou outros eventos 

promovidos pelo CNS, respeitando critérios de representatividade 
estabelecidos para cada evento; 

e) Receber informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos pe 
lo CNS; 
d) Propor à Assembléia Geral a concessão de título de membro ho 

norário do CNS, desde que encaminhe a proposta assinada por pelo 
menos dez por cento (10%) dos membros presentes; 
e) Convocar Assembléia Geral conforme previsto neste estatuto. 
§ 1 - Não se aplicam aos membros honorários o disposto nas alí- 

neas "a", "d" e "e"; 
§ 2 - Os direitos sociais são pessoais e intransferíveis. 
Artigo 10° - São deveres dos membros: 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, o regimento inter 

no e demais decisões dos órgãos administrativos do CNS; 
b) Lutar pelo fortalecimento do Movimento dos Seringueiros; 
e) Lutar para a consecução dos objetivos do CNS. 

CAPITULO UI 
DA PERDA DO MANDATO 

Artigo 11 º - Qualquer membro da Diretoria, do Conselho Delibera- 1 · 
tivo e do Conselho Fiscal que deixarem de cumprir o que está estabe- 
lecido neste estatuto será destituído do cargo. 
Artigo 12º - Perderá o mandato todo o membro da Diretoria, do 

Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal que: 
a) Deixar de cumprir as normas estabelecidas nste estatuto; 
b) Não cumprir as decisões de instâncias superiores; 
e) Faltar sem justificativa a três reuniões consecutivas ou à três 

reuniões não consecutivas. 
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CAPÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 13ª - São órgaos de decisão do CNS: 
I - A Assembléia Geral; 
II - A Diretoria; 
III - Os Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

Seção I 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Artigo 14ª - A Assembléia Geral é o órgão máximo do CNS e será 
convocada, ordinariamente, a cada dois anos, por ocasião do Encon 
tro Nacional dos Seringueiros, podendo ser convocada extraordina 
riamente, sempre que a Diretoria, o Conselho Deliberativo, o Conse 
lho Fiscal ou 1/3 (hum terço) dos seus membros julgar conveniente. 
Parágrafo Único - A Assembléia Geral, ordinária ou extraordiná 

ria, só poderá reunir-se com a presença de 113 (hum terço) dos seus 
membros, em primeira convocação e, em segunda, uma hora após, 
com qualquer número. 
Artigo 15° - Compete à Assembléia Geral: 
a) Decidir sobre a alteração de contas da Diretoria com o visto do 

Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal; 
b) Propor e aprovar os planos de trabalho a serem desenvolvidos 

pelos demais órgãos da administração do CNS até a próxima reunião 
ordinária; 

e) Aprovar a concessão de título de membro honorário do CNS; 
d) Decidir sobre a extinção do Conselho; 
e) Deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse do CNS. 

Seção.Il 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Artigo 16° - O Conselho Deliberativo será composto de um mem 
bro de cada Comissão Municipal eleitos em Assembléia Geral com 
mandato de dois anos, permitida a reeleição. 

§ 1 - O Conselho Deliberativo, segundo disposição transitória, será 
formado por 15 (quinze membros) escolhidos no II Encontro Nacio 
nal dos Seringueiros até a realização do próximo Encontro Nacional. 

§ 2 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente, a cada 
seis (06) meses podendo reunir-se, extraordinariamente, sempre que 
sete de seus membros ou a Diretoria o convocar. 

3J 



Artigo 17° - Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) Traçar a política de ação de forma a implementar o plano apro 

vado pela Assembléia Geral; 
b) Aprovar o regimento interno do CNS; 
e) Analisar e votar relatório de atividades da Diretoria ao final de 

cada ano: 
Seção Ili 

DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 18º - Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Fiscalizar as atividades de aplicação de recursos do Conselho 

Nacional de Seringueiros; 
b) Fiscalizar as prestações de contas e assegurar a sua lisura; 
e) Dar parecer sobre as prestações de conta do CNS, balancetes 

mensais e balanços financeiros anuais. 

Seção IV 
DA DIRETORIA 

Artigo 19º - A Diretoria será eleita pela Assembléia Geral, com 
mandato de 02 (dois) anos e será composta dos seguintes membros: 

I - Presidente; 
II - Primeiro Vice-Presidente; 
III - Segundo Vice-Presidente; 
IV - Primeiro Secretário; 
V - Segundo Secretário; 
VI - Primeiro Tesoureiro; 
VII - Segundo Tesoureiro; 
VIII - Primeiro Suplente da Diretoria; 
IX - Segundo Suplente da Diretoria. 
Artigo 20º - A Diretoria reunir-se-á pelo menos três vezes ao ano e, 

extraordinariamente, sempre que for necessário. 
Artigo 21 º - Compete à Diretoria: 
a) Dirigir e administrar o CNS; 
b) Fazer cumprir os dispositivos estatutários, o Regimento Interno 

e todas as demais resoluções dos Encontros Nacionais e do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal; 
c) Apresentar ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal o 

orçamento-programa para o ano seguinte; 
d) Apresentar o balanço e o relatório de atividades anuais; e 

e) Estabelecer contatos com entidades congêneres, nacionais, es 
trangeiras ou internacionais; 

f) Organizar a realização do Encontro Nacional; 
h) Solicitar assessoria a entidades, grupos ou pessoas sempre que 

julgar necessário; 
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i) Organizar a realização do Congresso Nacional de Seringueiros a 
cada 05 (cinco) anos. 
Artigo 22° - Compete ao Presidente: 
a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
b) Convocar o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal; 
e) Presidir a mesa da Assembléia Geral, e das sessões solenes ou 

eventos promovidos pelo CNS; 
d) Despachar e assinar com o tesoureiro todo e qualquer docu 

mento que envolva desembolso financeiro ou alteração patrimonial; 
e) Assinar, em conjunto com o Tesoureiro, o balanço anual e a pres 

tação de contas a serem encaminhadas ao Conselho Deliberativo e ao 
Conselho Fiscal; 

f) Representar em juízo ou fora dele, ativa ou passíavamente, o CNS 
por si ou por meio de seus substitutos estatutários, bem como, por 
meio de procuradores legalmente constituídos, inclusive junto às 
entidades públicas federais, estaduais, municipais, privadas, nacio 
nais, internacionais; 

g) Manter intercâmbio com entidades congêneres e representar o 
CNS em conclaves nacionais e internacionais. 
Parágrafo Único - O Presidente do CNS será substituído em suas 

faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente. 
Artigo 23° - Compete ao Vice-Presidente: 
a) Substituir o Presidente em todas as suas ausências, licenças e 

impedimentos; 
b) Supervisionar os trabalhos de secretaria e tesouraria e dopes 

soal contratado; 
e) Coordenar a comissão organizadora da Assembléia Geral e dos 

Encontros Nacionais. 
Parágrafo Único - O Vice-Presidente, em suas faltas e impedimen 

tos será substituído em todas as suas funções pelo Primeiro Secretá 
rio . 
Artigo 24° - Compete ao Primeiro Secretário: 
a) Substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos; 
b) Organizar o arquivo e o fichário do CNS; 
e) Manter atualizada a correspondência; 
d) Coordenar os trabalhos do pessoal de secretaria; 
e) Coordenar a Comissão de Secretaria dos Encontros Nacionais: 
f) Responsabilizar-se pelo setor de publicações do Conselho; 
Parágrafo Único - O Primeiro Secretário, nas suas faltas e impedi- 

mentos será substituído pelo Segundo Secretário e, na ausência des 
te, pelo Primeiro Tesoureiro. 

• • 
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Artigo 25° - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
a) Substituir o Segundo Secretário nas suas faltas e impedimentos; 
b) Responder pela contabilidade do CNS; 
e) Assinar em conjunto com o Presidente, quaisquer documentos 

que resultem em desembolso financeiro ou alteração patrimonial; 
d) Organizar o balanço anual e seus demonstrativos; 
e) Coordenar a comissão organizadora da Assembléia Geral; 
f) Praticar quaisquer outros atos inerentes ao seu cargo; 
Parágrafo Uníco= O Primeiro Tesoureiro, nas suas faltas e impedi- 

mentos, será substituído pelo Segundo Tesoureiro e, na ausência 
deste, pelo Suplente de Diretoria. 
Artigo 26° - Compete ao Suplente da Diretoria: 
a) Ocupar cargo, de acordo com a progressividade prevista neste 

Estatuto, no caso de vacância, falta, lícenca ou impedimento dos titu 
lares; 

b) Acompanhar os trabalhos da Diretoria, participando das reu 
niões sempre que convocado. 

CAPÍTULO V 
DO PATRIMÔNIO 

Artigo 27° - O Patrimônio e a receita do CNS são constituídos de to 
dos os bens imóveis, móveis, sernoventes, legados, doações e sub 
venções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado 
nacional ou estrangeiro, 
Parágrafo Unico - O patrimônio e a receita do Conselho só poderá 

ser aplicado na consecução de seus objetivos. 
Artigo 28º -- O Conselho Deliberativo será formado por 15 (quinze) 

membros escolhidos no II Encontro Nacional dos Seringueiros até a 
realização do próximo Encontro Nacional. 

CAPTULOVI 
DAS ELEIÇÕES 

Artigo 28° - O Processo eleitoral será coordenado por uma comis 
são eleitoral de 3 a 5 membros designados pelo Conselho Nacional 
dos Seringueiros, com a participação de um membro de cada chapa 
concorrente. 
Artigo 29° - A comissão eleitoral será instalada no primeiro dia da 

Assembléia do Conselho Nacional dos Seringueiros: 
a) As chapas concorrentes deverão ser apresentadas completa 

mente até duas horas antes da abertura do processo de votação. Não é 
permitida a participação de uma mesma pessoa em duas chapas. 
b) A eleição será em escrutínio secreto ou por votação aberta em 

plenária, podendo cada chapa concorrente acompanhar o processo 
de votação. 



c) Em caso de escrutínio secreto instalar-se-á a mesa coletora de 
votos, composta por l Presidente, 2 Secretários e 2 Escrutinadores, 
mais 1 Fiscal de cada chapa. 
Parágrafo Único - A mesa coletora será indicada pela comissão 

eleitoral ad referendum da plenária. 
Artigo 30º - Em caso de votação aberta far-se-á contagem dos votos 

pela Comissão Eleitoral acompanhada por um Fiscal de cada chapa. 
Artigo 31 ° - A chapa que obtiver maior número de votos será pro 

clamada a chapa eleita. 
Parágrafo Único- Após proclamar, a chapa eleita será empossada 

pela Comissão Eleitoral que cuidará da elaboração da Ata. Cumpri 
das essas atividades, a Comissão Eleitoral será dissolvida. 
Artigo 32° - Qualquer alteração neste regimento somente poderá 

ser efetivada por Assembléia do Conselho Nacional dos Seringueiros. 
Artigo 33° - Cada chapa só poderá ser inscrita para concorrer às 

eleições se apresentar para preenchimento de todos os cargos do 
Conselho dos Seringueiros formado pela Diretoria, pelo Conselho 
Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. 
Artigo 34 º - A Diretoria é composta por: 
- Um Presidente; 
- Um 1° Vice-Presidente e.um 2° Vice-Presidente; 
- Um 1 º Secretário e um 2° Secretário; 
- Um lº Tesoureiro e um 2° Tesoureiro; 
- Dois membros suplentes. 
Artigo 35° - O Conselho Fiscal é composto por três membros efeti 

vos e três suplentes. 
Artigo 36° - O Conselho Deliberativo seerá composto por 16 mem 

bros. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 37° - A próxima Assembléia do Conselho Nacional dos 
Seringueiros, estabelecerá a representação de um membro de cada 
Comissão Municipal no Conselho Fiscal. 
Artigo 38° - Os integrantes do Conselho Deliberativo e do 

Conselho Fiscal e os da Diretoria não respondem pelas obrigações 
contraídas pelas instituições. 
Artigo 39° - O CNS não remunera os membros da Diretoria pelo 

exercício de seu cargo nem efetua distribuição de saldos a qualquer 
título apurados. Os eventuais "superavits" verificados no exercício 
financeiro, serão integralmente revertido na consecução das 
finalidades sociais. 
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Artigo 40º - O exercício social coincidirá com o ano civil. 
Artigo 41" - Em caso de extinção. o patrimônio do CNS reverterá 

ern beneficio de entidades congêneras, públicas ou privadas, na 
;1roporção estabelecida pelo Regimento Interno e indicadas pela 
Assembléia Geral. 
Artigo 42° - Nas Assembléias Gerais, Encontros. Congressos ou 

quaisquer reuniões promovidas pelo CNS. havendo questões de 
interesse regional. que exija um maior equilíbrio entre a vontade dos 
membros dos diversos Estados, poderá serfeito pedido de destaque, 
ocasião em que votará apenas um representante por Comissão 
Estadual existente, os membros do Conselho Deliberativo. do 
Conselho Fiscal, cabendo ao presidente do CNS o voto de desempate. 

JÚLIO BARBOSA DE AQUJNO 
PRESlDENTE 

OSMARINO AMÂNCIO RODRIGUES 
PRIMEIRO SECRETÁRIO 

LUÍS MARQUES 
OAB/AC n'' 759 
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PIREÇÃO DO CONSELHO 
NACIONAL DOS 

SERINGEIROS ELEITA NA 
PLENÁRIA DE 31. 03. 89 

Presidente: Júlio Barbosa de Aquino (Xapuri) 
lºvice-presidente: Pedro Ramos (Macapá) . 
2° vice-presidente: Francisco Barbosa de Melo (Cruzeiro do Sul) 
Presidente: JÚLIO BARBOSA DE AQUINO (Xapuri) 
lºvice-presidente: PEDRO RAMOS (Macapá) 
2" vice-presidente: FRANCISCO BARBOSA DE MELO 

(Cruzeiro do S ui) _ 
1" secretário: OSMARINO AMANCIO RODRIGUES 

(Brasil éia) 
2" secretário: OSMAR DA COSTA VALE (Novo Aripua nã) • 
lºtesoureiro: RAIMUNDO MENDES DE BARROS (Xapuri) 
2º tesoureiro: G ERSON DE CASTRO (Plácido de Castro) 

suplentes da diretoria: 
JOSÉ JUAREZ LEtTÃO (Feijó) 
RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA (Rio Branco) 
conselho fiscal - efetivos 
SANDOVAL BATISTA DE ARAÚJO (Assis Brasil) 
FRANCISCO VASCONCELOS DE FREITAS (Boca do Acre) 
ANTÔNIO CARLOS LIMA (Pauini) 
conselho fiscal - suplentes 
RAIMUNDO RAMOS LEITÃO (Ariquemes) 
RAIMUNDO RODRIGUES DESA (Sena Madureira) 
GRACIAS MARTINS DE UMA (Carauari) 
conselho delibarativo 
ATANAGILDO DE DEUS MATOS (Marabá) 
ARNALDO OEOCÍDIO FERREIRA (Curionópolis) 
FRANCISCO SOARES D EM ENDONÇA (Manoel t.: rba no) 
FRANCISCO LOPES DA SILVA (Tarauacá) 
VALDECIR ALVES GOMES 
MARIA DACOSTA(Humaitá) 
ANTÔNIA SOARES RIBEIRO (Xapuri) 
GRAClANO DOMINGOS (Afuá) 
CALIXTO D PINTO DE SOUZA (Laranjal do lari) 
SEBASTIANA DO NASCIMENTO MELO (Novo Aripuanã) 
DAMIÃO GONÇALVES DA SILVA (Cruzeiro do Sul) 
JOSÉ DA SILVA FERREIRA (Brasiléia) 
MANUEL TEÓFILO (Guajará Mirim) 
NILO FREITAS DE BARROS (Jutaí) 
MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS (Bolívia) 
LÚCIA MAGALHÃES TEIXEIRA (Rio Branco) '.3 f" 



Delegados presentes ao II Encontro Nacional dos Seringueiro 

Estado do Acre 
Delegados Seringueiros Nº 79 
Delegados lndios Nº 24 

Estado do Amazõnas 
Delegados ~ Seringueiros Nº 27 
Delegados Indios Nº 27 

Estado do Amapá 
Delegados Seringueiros Nº 6 

Estado de Rondônia 
Delegados Seringueiros Nº 14 

Estado do Pará 
Delegados Nº 7 

Delegados Residentes na Bolívia 

Entidades Participantes e Imprensa 225 membros participantes 

Pessoas credenciadas para os diversos serviços pertinentes 42 

ENDEREÇOS PARA 
CONTATO: 

lulir. Barbosa de Aquino 
Rua Guanabara, 150 - Estação Experimental Fone: 226-3041 
Rio Branco - Acre Cep. 69.900 
Raimundo Mendes de Barros 
Rua Benjamin Constant. s/n'' Fone: (068) 542,2404 
Xapuri - Acre 
Osmarino Amâncio 
Caixa Postal n" 11 
Brasiléia - Acre: Fone: (068) 546.3070 
Pedro Ramos 
Av. Feliciano Coêlho - Fone: (096) 222.0142 
Amapá - Macapá - Cep: 68.900 
Gerson de Castro 
Sindicato dos Trabalhadores de Plácído de Castro 
Rua Coronel José Ferreira Lima 
Plácido de Castro - Acre 
Francisco Barbosa de Melo (Chico Ginú) 
Av. 28 de setembro. 782 
Cruzeiro do Sul - Acre - Cep: 69.900 

. 
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Telegrama enviado por 
Milton Nascimento 

GENTil..EZAENCAMINHARAOS PAKilCIPANTES 
DO ENCONIRO DOS POVOS DA FFLORESTA 
DO ENCONIRO DOS POVOS DA FLORESTA 

Quero dizer que estamos juntos na Aliança dos Povos da 
Floresta e que considero parente e irmão todos aquele que lu 
ta com o seu suor e sua vida para que o mundo seja uma nossa 
casa mais limpe e mais justa. 

Quero dizer que estamos juntos na Aliança dos Povos da 
Florestaet que condero parente et irmão todo aquele que luta 
com o seu suor et sua vida para que o mundo seja uma nossa 
casa mais limpa et mais jus1a. 

Quem sabe o homem 
Mata o lobo homem 
Et olha o olhar do homem 
Que eh seu igual 
Quem sabe a festa 
Chega a floresta 
Et o homem aceita a mata et o animal 

MD.. TON NASCIMENTO 



.•. 
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DIRETÓRIO DE ENTIDADES PRESENTES AO 
II ENCONTRO NACIONAL DE SERINGUEIROS E AO 

I ENCONTRO DOS POVOS DA FLORESTA. 

RESENHA DOS RELATOS EFETUADOS EM 
REUNIÃO PARA SE DEFINIR UMA AÇÃO 

INTEGRADA DE APOIO AOS POVOS DA FLORESTA. 

Produzido e editado pela Fundação S.0.S. Amazônia, sob a responsabilidade 
técnica de Miguel Scarcello, com aval do Conselho Nacional de Seringueiros e 
União das Nações Indígenas, patrocinado pela Oxfam América e com apoio log ís 
tico do Instituto de Meio Ambiente do Acre- lMAC. 

Rio Branco - ACRE, dezembro de 1989 
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APRESENTAÇÃO 

Durante o 11 Encontro Nacional dos Seringueiros e o I Encontro dos 
Povos da Floresta ocorridos em Rio Branco I ACRE, do dia 25 a 31 de 
março de 1989, a Fundação S.O.S. Amazônia e o Instituto de Estudos 
Amazônicos convocaram as entidades presentes para participarem de uma 
reunião que tinha como principal finalidade discutir uma estratégia co 
mum de apoio aos Povos da Floresta. 

Desta reunião resultou o presente documento que vem a ser um diretó 
rio das entidades que participaram e o registro dos depoimentos realiza 
dos e das propostas apresentadas. 

Temos claro que este documento não tem registrado na íntegra a to 
tal idade das informações geradas, e que devem haver falhas. Entretanto 
ele foi elaborado a partir do compromisso político e moral de repassar 
informações verídicas, e para servir como instrumento de articulação de 
todas as entidades presentes aos Encontros. 

Finalizando, cabe informar que, consultamos o "Diretório Selecionado 
de Organizações Internacionais Apoiando a proteção da Amazônia e os 
Povos da Floresta", editado e produzido por Maria Amália Souza, Coor 
denadora de Comunicações do Centro de Informações sobre Organizações 
Indígenas das Américas - SAI IC,a fim de que esse documento ampliasse 
a sua capacidade informativa. 

MIGUEL SCARCELLO 
Diretor - Presidente da Fundação S.O.S. Amazônia 
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DECLARAÇÃO DOS POVOS DA FLORESTA 

As populações tradicionais que hoje marcam no céu da Amazônia o 
Arco da Aliança dos Povos da Floresta proclamam sua vontade de perma 
necer com suas regiões preservadas. Entendem que o desenvolvimento das 
potencialidades destas populações e das regiões em que habitam se consti 
tuem na economia futura de suas comunidades e deve ser assegurada por 
toda nação brasileira como parte da sua afirmação e orgulho. 

Esta aliança dos Povos da Floresta reunindo índios, seringueiros e 
ribeirinhos iniciada aqui nesta região do Acre, estende os braços para 
acolher esforço de proteção e preservação deste imenso, porém frágil 
sistema de vida que envolve nossas florestas, lagos, rios, e mananciais, 
fonte de nossas riquezas e base de nossas culturas e tradições. 

Conselho Nacional dos Seringueiros 
União das Nações l nd íqenos 

Rio Branco - Acre 
março de 1989 
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PROPOSTAS 

São as seguintes as propostas apresentadas por escrito durante a reunião: 

1 ·- PROPOSTA ITALIANA 

Na ltál ia a atividade que muitos grupos em conjunto estão realizando 
é aquela de denúncia e controle da intervenção do capital e da empresa 
privada e pública italiana no Brasil, e em particular na Amazônia. 

Para esta campanha é importante uma troca contínua e estável de 
informações do Brasil para a Itália ( e para Europa em geral) e da Itália 
para o Brasi 1. 

É necessário para nós termos no Brasil, um ponto de referência para 
esta troca de informações, e por isso propomos que os organismos que 
trabalham na Amazônia constituam uma coordenação permanente.na Itá 
lia já existe uma coordenação de grupos que se chama "Campanha Norte/ 
Sul: biosfera,· sobrevivência do povo, e débito.vque se ocupa da repartição 
entre o Norte e o Sul do mu ndo, da relação entre a dívida externa e a 
destruição ambiental. 

Desta forma gostaríamos também de constituir uma coordenação 
específica entre os organismos que se ocupam da Amazônia, respeitando 
a autonomia dos vários grupos e associações. 

Pensamos que será muito importante que no Brasil se constitua, 
com a participação seja de grupos brasileiros e de grupos estrangeiros, 
um centro de recebimento e de análises dos dados sobre a situação am 
biental e da violência social na Amazônia." 

Endereço italiano: 
"Campagna Nord-Sud" - co I DOC - 
Via S. Maria Deli anima 30 - 00186 
Roma - Itália 
Tel.: 06 - 6865842 

2 - PROPOSTAS DO INCRA/AMAPA 

a) "Que seja formado um Grupo Coordenador das entidades que apoiam a 
luta dos Povos da Floresta, com representação de todas as unidades da 
federação, para que haja melhor articulação, nível de informação e apoio/ 
participação na luta." 

b) "Que seja organizada uma agenda para o ano de 1989 concretizando a 
integração das entidades na luta dos Povos da Floresta." 

Assina: GUAI RACÁ NUNES - Superintendente Regional 
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CONCLUSÃO 

Podemos dizer que em partes os objetivos foram alcançados, principalmente consi 
derando-se que foi uma reunião que teve uma duração de 5 horas e significou também 
um encontro entre pessoas que nunca se viram ou se veem de tempos em tempos, e que 
vivem e desenvolvem seus trabalhos em realidades diferentes. 

Das análises efetuadas e depoimentos, ficou claro que para haver um efetivo e 
eficiente apoio aos povos da floresta será preciso, dentre várias necessidades, que 
exista um relacionamento permanente entre as entidades, a nível local, nacional e 
internacional, e uma troca de informações constante. Isto não se coloca apenas como 
um mecanismo prático de trabalho conjunto, mas como elemento real de pressão sobre 
as instâncias de decisões políticas e econômicas no Brasil e em outros países, e também 
como um instrumento de defesa contra as constantes agressões e depredações realiza 
das junto a floresta e ao seu povo em toda a Amazônia. 

Ficou explícito também que o que define as intenções das entidades internacionais 
e nacionais em virem dar o seu apoio a luta dos índios e seringueiros da amazônia, além 
do fator político é a preocupação pela defesa da vida, pela garantia dos direitos huma 
nos e pela preservação e conservação da floresta e sua rica biodiversidade. 

Apesar de terem sido apresentadas apenas duas propostas, podemos considerar que 
ambas aglutinaram uma intenção que era de todas as entidades presentes. 

Finalizando queremos reafirmar que a reunião foi bastante posit rva tanto que 
efetuou-se na prática uma ação integrada das entidades em apoio aos povos da floresta. 
Ação esta materializada na publicação deste documento e de um outro produzido nos 
encontros e elaborado pelo Conselho Nacional dos Seringueiros em conjunto com a 
União das Nações Indígenas. Ambos foram possíveis a partir do apoio financeiro da 
Oxfam América, e em particular pela atenção do seu representante o sr. Richard 
Smith. 



'rAcervo 
-I/\' 1 SA 

fNDICE 

SECÇÕES 

1 - Organizações Ambientalistas : 13 

2 - Organizações Indígenas e lndigenistas 14 

3 - Organizações de Defesa dos Direitos Humanos 15 

4 - Organizações de Assessoria e Apoio Financeiro 16 

5 - Grupos de cidadãos, movimentos populares, entidades 
e associações de classe interessados em apoio e envolvimento 
direto com os Povos da Floresta 18 

6 - Entidades e Organismos Governamentais 21 

7 - Organizações Político Partidárias 22 





'rAcervo 
-I/\' 1 SA 

1. ORGANIZAÇÕES AMBIENTALISTAS 

• AMAZÔNIA VERDE E VIVA 
Representante: José Hodriques da Silva 
Endereço: Av. Copacabana. 1045 

Cruzeiro do Sul - AC/Cep.69980 

• ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE 
AÇÃO ECOLÓGICA 

Representante: Nancy Mangabeira 
Endereco: Rua Bambina, 115 

· Rio de Janeiro-RJ CEP 22251 
Tel.: {021) 222.4468 

• ENVIROMENTAL DEFENSE FUND 

Representante: Steve Schwartzwan 
Endereço: 1616 P St. NW, Suite 150 

Washington, D.C. 20036 - USA 
Te!.: {202) 387-3500 
FAX. (202) 234-6049 

O Fundo de Defesa Ambiental pressiona 
o Banco Mundial para desenvolver uma 
política de empréstimo apropriada e sus 
tentável para os países em processo de 
industrialização. Também promove visitas 
de I íderes populares e ind(génas para tes 
temunhar contra tais projetos aumentando 
pressão sobre os bancos internacionais. 

• FUNDAÇÃO S.O.S. AMAZÕN·IA 

Representantes: José Antonio Scarcello e 
Miguel Scarcello 

Endereço: Rua Visconde de Mauá, 213 
José Augusto - Rio Branco/AC 
Cep.69900 - Tel.(068)224.7271 

Tem como principais finalidades a defe 
sa, conservação, preservação e recuperação 
dos ambientes, através de ações técnicas 
educativas de esclarecimento, informação 
e difusão de conhecimentos, com maior 
ênfase ao público urbano da cidada de 
Rio Branco. Ouanto a defesa do ambiente 
florestal e o apoio aos Povos da Floresta, 
a entidade vem desenvolvendo trabalho de 
esclarecimento em Rio Branco sobre as 
diversas questões que envolvem a utilização 
da floresta para fins econômicos, tomando 
como base a necessidade de se garantir a 
posse das terras e a melhoria das condições 
de vida dos índios e seringueiros, para que 
se possa preservar o patrimônio genético 

existente na floresta amazônica. Ainda no 
meio urbano vem sendo desenvolvido tra 
balho de introdução do sistema de coleta 
seletiva do lixo doméstico, afim de que 
haja o reaproveitamento e reciclagem dos 
resíduos bem como a difusão da idéia de 
que a mudança de hábitos e a redução do 
consumo de materiais supérfluos na cidade 
contribuirá bastante para que haja a preser 
vação e conservação dos recursos naturais. 

• LEGA PERL AMBIENTE - ITÁLIA 

Representante: R e nata I ng rao 
Endereço: Via Salaria 280, 00199 

Roma - ltál ia 
Tel.: (06) 8442277 

(06) 8443582 

A Liga pelo Ambiente junto com outros 
grupos desenvolve atividades de denúncia 
e controle da intervenção do capital e da 
empresa privada e pública italianas no Bra 
sil, em particular na Amazônia. 

• TERRA - Tropical Ecosystem Research 
e Rescue I nternaciona 1 

Representantes: Campbell Plowden/Yuri 
Kusuda 

Endereço :P. O. Box 18391 
Washington, D.C. 20036 - USA 
Tel. (202) 328-0680 

TERRA se dedica a impedir a contínua 
destruição de florestas tropicais e outros 
frágeis habitats relacionados. 

13 
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2. ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS E INDIGENISTAS 

• COMISSÃO PRô-fNDIO I ACRE 
Representante: Marta Lopes, Nietta Monte, 

Filomena Vergueiro e Vera 
Sena 

Endereço: Rua Rio Grande do Sul s/n 
Centro de Treinamento 
Rio Branco - AC I Cep. 69900 
Tel.: (06 8) 224- 1332 

Desde sua criação em 1977 vem apoian 
do e assessorando os processos de demarca 
ção de terras indígenas e intermediando 
atritos. Apoia também processos autono 
mos de comercialização da borracha 
assessorando a criação de cooperativas e 
articulação das organizações indígenas com 
outras entidades de apoio. Além disto 
desenvolve trabalho de formação escolar, 
capacitando índios para atuação como pro 
fessores e formando agentes de saúde. 

• CONSELHO INDIGENISTA 
MISSIONÁRIO - CIMI I ACRE 

Representante: Anselmo Alfredo Fornec k 
Endereco: Praca da Catedral Palácio do 

· Bispo s/n - C. Postal 473 
Rio Branco - AC - CEP 69900 
Tel.: (068) 225.7495 

O C IM I tem como final idade incentivar 
e assessorar o atendimento as populações 
indígenas em suas necessidades materiais. 
Serve também de órgão de relacionamento 
e representação das missões católicas pe 
rante órgãos governamentais responsáveis 
pela assistência aos índios e perante outros 
organismos públicos ou privados. Além 
disso providencia assessoria técnica e 
jurídica as missões e populações ind (genas 
na defesa das terras e do seu patrimônio 
cultural, bem como promove um maior 
conhecimento das comunidades indígenas 
via opinião pública. 

• OPAN - OPERAÇÃO ANCHIETA 
Representante: Denise Regina Garrafiel 
Endereço: Caixa Postal 519 

Rio Branco - AC - CEP 69900 
Sede: Av. lpiranga, 97- Caixa Postal 615 

Cu iabá - MT ICEP 78000 
Tel.: (065) 322.2987 
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Entidade civil com fins filantrópicos, 
atuando junto às populações indígenas. 
A maior parte de seu trabalho está concen 
trado na região Amazônica. Ao sul do Ama 
zonas atua junto ao povo Apurinã, atingin 
do em torno de 1.200 índios. Basicamente 
num trabalho na área de saúde, educação 
e articulação inter-étnica junto aos serin 
gueiros da região. 

• PASTORAL INDIGENISTA DA 
IGREJA EVANGÉLICA DE 
CONFISSÃO LUTERANA DO BRASIL 
- IECLB 

Representante: Jandira Keppi 
Endereço: Caixa Postal 31 

Rio Branco-AC - Cep.69900 
TeL: (068)2261372 

A IECLB presta assessoria as popula 
ções indígenas no sentido de atender suas 
necessidades na área de educação e saúde. 
apoia o movimento indígena na luta pela 
demarcação de suas terras; intermedia as 
ações entre . os órgãos governamentais res 
ponsáveis pela assistência aos índios, 
quando assim for solicitado pelas próprias 
comunidades. 

• SOUTH AND MESO-AMERICAN IN 
DIAN INFORMATION CENTER - SATIC 
Representante: Maria Amélia Souza 
Endereço: P.O. Box 7550, 

Berkeley, CA 94 707 - EUA 
Tel.: (415) 834.4263 

O SAI IC é a única organização que as 
siste na comunicação direta entre organi 
zações e comunidades indígenas das Amé 
ricas do Sul, Norte e Central. Também age 
como um elo entre grupos cujo trabalho 
inclue defesa dos direitos humanos, meio 
ambiente, e populações indígenas e as lide 
ranças indígenas do su 1. Publica a voz das 
populações ind i'genas diretamente ao pú bl i 
co de lingua inglesa, produz programas de 
rádio com entrevistas de I íderes indígenas 
e promove o intercâmbio entre I ideranças 
indígenas. Desenvolve projeto atualmente 
para atuar como um elo de comunicação 
entre organizações indígenas das Améri 
cas na campanha "500 Anos de Resistên 
cia I nd íqena." 
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3. ORGANIZAÇÕES DE DEFESA 
DOS DIREITOS HUMANOS 

• CENTRO ALCEU AMOROSO LIMA 
PARA A LIBERDADE 

Representante: Maria Helena Arrochei las 
Endereço: Rua Mosela, 289 - Petrópolis RJ 

CEP. 25600 
Tel.: (0242) 426433 

(0242) 421759 

• CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS E EDUCAÇAO POPULAR 
-·· CDDHEP 

Representante: Raimu nda Bezerra da Silva 
Klein 

Endereço: Travessa Cabanelas s/n Bairro 6 
de agosto - Rio Branco - AC 
Cep. 69900 Tel (068) 2245772 

Promove a defesa de pessoas ou grupos 
que tiveram seus direitos violados. Realiza 
trabalhos de educação popular em direitos 
humanos e apoia organizações populares. 
Trabalha prioritariamente com movimento 
social urbano dando apoio também a movi 
mentos rurais. 

• COMISSÃO PASTORAL DA TERRA 
CPT / ACRE 

Representantes: Mareio Rogério Dagnoni 
Endereco: Caixa Posta 522 

. Rio Branco - AC/ CEP: 69900 
Tel.: (068) 224.2193 

Regional da CPT Nacional, criada em 
1976. Tem como objetivo inter! igar as 
lutas dos trabalhadores rurais e, num pri 
meiro momento, ser animador e organiza 
dor do movimento social no campo. Atual 
mente acompanha diretamente o movi 
mento sindical e associativo, além da 
implantação de Reservas Extrativistas,do 
plantio alternativo e luta contra a violên 
cia e a favor da ecologia. 

• COMISSÃO PASTORAL DA TERRA· 
CPT / NACIONAL 

Representante: Miguel le Moal 
Endereco: Caixa Postal 749 

. Goiânia - GO / CEP 74000 
Tel.: (062) 223.4639 

Organismo pastoral de caráter ecumênico 
ligado a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil - CNBB. Fundada em 1975, com 
o objetivo de. inter! igar as lutas dos traba 
lhadores rurais, estimulando a sua organ i 
zação em sindicatos e associações. 

• COMISSAO PASTORAL DA TERRA 
AM (PAUINI) 

Representante: Tereza Almeida Cruz 
Endereco: Rua Danilo Correa S/N 

, Pauini - AM / CEP:69860 

15 
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4. ORGANIZAÇÕES DE ASSESSORIA 
E APOIO FINANCEIRO. 

• ASSOCIAÇÃO RECIFE - OXFORD 
Representante: Carlos Eduardo Monteiro 
Enderece: Rua Gervásio Pires, 740 

· Boa Vista - Recife - PE 
CEP. 50050 
Tel. (081) 231.5449 
Telex. 81.1077 

Entidade inglesa de caráter filantró 
pico com capacidade de captar fundos no 
Reino Unido com a finalidade de apoiar 
a realização de projetos sociais nos países 
do Terce iro Mundo. Apoia ações somente 
de entidades não governamentais e atua 
em 84 países. Dentre as várias I inhas de 
apoio estão aquelas voltadas para as situa 
ções de calamidade pública, como enchen 
tes e epidemias, bem corno as que visam 
organizar as populações para me Ih o ria de 
vida basicamente, índios, seringueiros, 
mulheres, associação de moradores, sin 
dicatos, e os grupos de apoio a aidéticos. 
Além destas apoia também pequenos 
projetos na área de desenvolvimento 
econômico e de saúde, nunca visando 
substituir as ações de responsabilidade do 
Estado. 

• CEDI - CENTRO ECUMÊNICO DE 
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Representante: Carl os AI berto Ricardo 
Endereço: Av. Higienópolis, 983 

São Pau lo-SP CEP 01238 
Tel. :(011) 8255544 
Te! ex : ( 1 1 ) 26 56 1 - E CU M B R 
Fax: (11) 8257861 

Desenvolve atividades de documentação 
e assessoria a produção de conhecimento 
no campo do trabalho dos movimentos 
populares e igreja, em especial na área de 
pastoral popular. Campos de atuação: áreas 
de povos ind(genas, movimento operário, 
movimento camponês, igrejas e educação 
popular. 

• CENTRO DOS TRABALHADORES DA 
AMAZÔNIA- CTA 

Representantes: Arnóbio Marques de 
Almeida Junior e Julia 
Feitosa da Silva 

Endereço: Avenida Nações Unidas 1583, 
sala 2 Bosque - Rio Branco-AC 
CEP. 69900- Tel. (068)2263041 

Caixa Postal 389 
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Entidade de assessoria ao movimento 
dos seringueiros criada em 1983 para dar 
continuidade ao "projeto seringueiro" in i 
ciado pelo ex tinto Centro de Documenta 
ção e Pesquisa da Amazônia (CEDOP-AM)_ 
Suas atividades concentram-se em progra 
mas de desenvolvimento comunitário (edu 
cação, salde e cooperativismo). 

A principal referência do Centro está 
na assessoria ao Sindicato de Xapu ri e ao 
Conselho Nacional dos Seringueiros no 
município de Xapuri, onde de 1981 até es 
ta data, foram criadas vinte e seis escolas e LJ 
ma cooperativa com ma is de setenta sócios. 
Além dos projetos comunitários, desenvol 
ve outras atividades como o resgate da 
história oral dos seringueiros e, junto a 
Comissão Pró-Indio do Acre, promove um 
programa radiofônico dedicado aos índios 
e seringueiros ("rádio .Floresta"] e inicia 
a estruturação de uma pequena gráfica 
para editar publicações destinadas às es 
colas da mata. 

• FUNDACÃO DE ÓRGÃOS PARA 
A ASSISTl:NCIA SOCIAL E EDU 
CACIONAL - FASE 

Representante: Pablo Laporte 
Endereco: Rua Bento Lisboa, 58- Catete 

· Rio de Janeiro - RJ/Cep. 20000 
Tel.: (021) 285.29981: 

Não atua diretamente com os serginguei 
ros e índios. Assessora as entidades ou mo 
vimentos de apoio aos povos indígenas, 
trabalhadores rurais e seringueiros orientan 
do a elaboração de projetos (local e regio 
nal), a definição de estratégias de financia 
mento de um ou vários projetos, e.avalia 
cão dos mesmos. 

• FUNDAÇÃO FORD 
Representante: Peter May 
Endereço: Praia do Flamengo, 100 

12Q andar - Rio de Janeiro - RJ . 
CEP.2221 O - Tel.(021 }2658252 
Telex. (21) 30652 

Entidade americana sem fins lucrativos 
que financia projetos em vários países nas 
mais diversas áreas. No Brasil, especifica 
mente na Amazônia apoia projetos volta 
dos para pobreza rural e uso racional dos 



recursos naturais, incluindo-se pesquisas e 
ações direcionadas para a busca do de 
senvolvimento sustentável. Financia enti 
dades governamentais e não governamen 
tais. 

• INSTITUTO DE ESTUDOS DA 
AMAZÔNIA - IEA 

Representante: Pau lo Chiesa e 
Mary Alegretti 

Endereço: Rua Monte Castelo, 380 - 
Tarumã - Curitiba-PR 
CEP.82500- Tel.(041)2629494 
Telex. (41) 0775 

Seu objetivo principal é pesquisar e 
encaminhar propostas de desenvolvimento 
para a Amazônia, que respeitem seus povos, 
sua floresta e seus recursos naturais. O IEA 
se insere na luta dos movimentos sociais 
e entidades que defendam uma I inha de 
desenvolvimento da Amazônia dos efetivos 
interesses da região e das populações que 
nela habitam. É uma instituicão de caráter 
profissional e sua função é apoiar os movi 
mentos sociais com subsídios, pesquisas 
e informações. 

Como entidade de assessoramento, suas 
principais atribuições são: pesquisa, infor 
macão e doeu mentacão; assessoria aos mo 
vimentos sociais'. ação jurídica em defesa 
dos recursos naturais. 

Seu programa tem os seguintes ob je 
t iv os: Criar unidades experimentais de 
Reservas Extrativistas em diferentes estados 
Amazônicos; estabelecer parâmetros para 
um modelo de desenvolvimento regional 
que considere a floresta como a principal 
riqueza da Amazônia e seu manejo como 
objetivo de planejamento. O I EA atua em 
conjunto com o Conselho Nacional de 
Seringueiros e com grupos de apoio I ocal i 
zados na Amazônia. Contribui para a or 
ganização da aliança amazônica dos povos 
da floresta. 

• OXFAM AMÉRICA 
Representante: Richard Ch. Smith 

Endereço: General Silva, 117 
Lima 18- PERU 
Tel.: 51-14-463731 
Telex. 25202 
Fax. 444440 

Entidade americana não governamental 
de apoio financeiro a organização dos po 
vos indígenas e a trabalhadores rurais. 
Atua no continente Sul Americano através 
de dois programas, o primeiro para a zona 

andina ( Equador, Peru e Boi (via) e o 
segundo· para a Bacia Amazônica (Brasil, 
Equador, Peru e Boi ívia). O 2C? programa 
está indicado para 5 1 inhas de trabalho 
voltadas apenas para o apoio as zonas 
rurais, conforme relação a seguir: a) apoio 
a produção (desenvolvimento de tecnolo 
gias, me Ih o rias na estrutura produtiva, 
crédito, cooperativismo, comercia! ização ... ), 
dos povos indígenas e de pequenos produ 
tores (campesinato) na Amazônia; b) Aces 
so aos recursos produtivos (uso mais racio 
nal dos recursos naturais) água, terra, fl o 
restas, elaboração e aplicação de pi anos de 
manejo) e tem apoiado projeto integrado em 
área floresta! na Boi ívia, aprox. 100.000 ha; 
e) Apoio as organizações representativas 
indígenas (na Amazônia) e pequenos 
produtores ru raís (nos Andes); apoia 
capacitação dos componentes das estru 
turas das entidades, encontros, semi nárí os 
e congressos; d) Recuperação de identida 
des culturais, tem sido direcionado apoio 
para os índ ígenas e está aberto também 
para os seringueiros; e) Apoio a defesa 
dos direitos humanos. específicamente para 
os índios da Amazônia - trabalho I igado 
a programa da ONU. 

• UNIVERSIDADE DE BRASfLIA 
Representante: Marcos Pín to Braga 
Endereço: Departamento de História da 

UnB - Campus - Asa Norte 
Brasília - DF ! CEP 7091 O 

Está formando o Núcleo da Amazônia, 
com o objetivo de promover estudos sobre 
a região bem como para a indicação de 
propostas. Se propõe a trabalhar junto as 
Universidades Federais e difundir as ques 
tões relacionadas a Amazônia. 
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5 - GRUPOS DE CIDADÃOS, MOVIMENTOS POPULARES, 
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 

INTERESSADOS EM APOIO E ENVOLVIMENTO 
DIRETO COM OS POVOS DA FLORESTA 

e ASSOCIACÃO COMUNITÁRIA 
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 

Representante: Maria Ju raci E I ias 
Endereco: Rua do Vianas, 194 

· São Bernardo do Campo - SP 
CEP. 09700 

• ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES 
DO INPA - ASPI 

Representante: Mu riel Saragonssi 
Endereco: ASPI - INPA C.P. 478 

. Manaus - AM ! CEP 69011 
Tel.: (092) 236.9400 

Busca engajar os pesquisadores às neces 
sidades dos povos da floresta, debatendo e 
propondo, alternativas e políticas para o 
desenvolvimento da Amazônia. 
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• CAMPANHA PELA VIDA EM 
AMAZÔNIA - UNIVERSIDADE DE 
KASSEL-- GHK 

Representante: Thomas Engel 
Endereço; GH K FB 06 Nora - Platiel 

Str. 5, - 3500 Kassel - 
Alemanha Ocidental 
T el. : ( 0561 ) 804. 2879 

• CAMPAGNA NORD-SUD: BIOSFERA 
SUPERVIVENZA DEI POPOLI, DEBI 
TO 

Representante: José Ramos Regidor 
Endereço: CIO IDOC, Via Santa Maria 

Deli 'Anima 30- 00186 
Roma - ITÁLIA 
Tel.: (06) 686.5842 

• COMITe DE APOIO AOS POVOS 
DA FLORESTA- RJ 

Representante: Dora R. Hees 
Endereço: Rua Pereira da Silva, 231/404 

Laranjeiras - Rio de Janeiro-RJ 
Cep 22221 - Tel (021) 2454985 

Representante: Rosa Maria Roldan 
Endereço: Rua Pereira da Silva, 231 /401 

laranjeiras - Rio de Janeiro-RJ 
Cep 22221 - Tel{021 }2450204 

Representante: Olga Becker 
Endereço: Rua Farme de Amoedo, 150 

BI.A - apto. 301 
Rio de Janeiro - RJ Cep 22420 
Tel.: (021) 287 7112 

Representante: Mau ricio Woldman 
(em São Pau lo) 

Endereço: Av. Miguel Stefano, 1973 Bl.07 
apto.84 - São Paulo - SP 
Cep 04301 -Tel (011)5798805 

Criado em 1987 no Rio de Janeiro. Serve 
de canal as reivindicações dos seringueiros, 
veiculando sua luta nos meios de comuni 
cação do centro-su 1; abriu espaço para 
apresentações de Chico Mendes em diver 
sas Universidades, partidos políticos e 
instituições. Realizam projeções de vi'deos 
e exposições sobre os seringueiros e as con 
dições de vida no Acre. 

• COMISSÃO PASTORAL DOS 
PESCADORES- C. NORTE 

Representante: Maria Joana Nunes 
Endereço: Praça D. Pedro li s/n Centro 

C.P.11 - São Luiz - MA 
Cep 65001 - Tel (098)2228542 

e COMISSÃO ORGANIZADORA DO 
ENCONTRO DOS SERINGUEIROS DO 
VALE DO GUAPORI: 

Representante: Mareio Baragana Fernandes 
Endereço: Avenida Limoeiro s/n · 

Costa Marques- RO 
Cep 78975- Tel (069) 6512355 

Formado por pessoas que trabalham em 
órgãos públicos federais e estaduais - uni 
versidades e em entidades que atuam na 
área de meio ambiente e como rep resen 
tacão das classes trabalhadoras (CPT). 
Promoveram o encontro dos seringueiros 
de Guajará-Mirim (RO) em fevereiro de 
1989. 

• COMITÊ CHICO MENDES - 
DISTRITO FEDERAL 

Representante: Jó Batista Saraiva 
Endereço: SWS 316 - 81. D apto. 202 

Brasília - DF Cep 70387 
Tel.:(061) 2452702 (resid.) 

(061) 2261423 (Incra) 
(061 l 214 7459 ( 1 ncra) 
(061) 2147457 (Incra) 

Conforme suas possibilidades realiza ma 
peamento das principais espécies florestais 
extrativistas, e das comunidades amazôni 
das - castanheiros e seringueiros; apoia a 
ação dos seringueiros repassando informa 
ções para o seu Conselho Nacional e vários 
outros agrupamentos. Pressiona e sensibil i 
za parlamentares e autoridades ministeriais 
no sentido de ouvirem e atenderem as rei 
vindicações dos seringueiros, além disso 
promove seminários abordando assuntos 
que são importantes para reforçar este 
movimento. 

e COMITI: CHICO MENDES - JUNDIAI 
Representante: Mari Lorenzetti dos Santos 
Endereco: Rua 14 de Dezembro, 110 

. Jundiai - SP ! C EP 13200 
Te 1. : ( O 1 1 ) 7 31 4 9 83 

• CISL - CONFEDERAZIONE ITALIA 
NA SINDACATI LAVATORI 

Representante: Cario Colli 
Endereco: Centro Studi CISL 

· Via Della Piazzola 71, 1 
50133 Firenze- ITÁLIA 

A entidade tem acesso a financiamentos 
proporcionados por empresas italianas, 
realiza e está apta a ampliar o trabalho de 
sensibil izacão dos trabalhadores italianos 
sobre a qÚestão Amazônica e os Povos da 
Floresta. 

• CONSTf3UÇÃO COMUNITÁRIA POR 
MUTIRAO - SBC 

Representação: Neves Guimarães 
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Endereço: Av. José Odorizze, 621 casa 28 
Vila Europa 
São Bernardo do Campo - SP 
Cep 09700 - Tel {011 )4512563 

• FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DA 
HOLANDA - FNV 

Representante: Peter Van Dinther 
Endereço: Laxandria Plein, 13 

5212 TW Den Bosch Holanda 

Seu representante se dispõe a informar os 
sindicatos europeus dos problemas vividos 
pelos seringueiros da Amazônia e a infor 
mar os trabalhadores da indústria holande 
sa de pneus sobre os problemas dos serin 
gueiros, para fomentar solidariedade inter 
nacional. 

• FUNDAÇÃO NATIVA DA 
NATIVIDADE 

Representante: Geraldo Magela da 
Natividade 

Endereço: A/C Caixa Postal 5196, 
São Pau lo - SP ICEP 01051 
Tel.: (011) 350717 

(011) 362843 

Entre seus objetivos está a formação 
política e ideológica de pessoas que par 
ticipam das 1u tas populares, sindical e pol í 
tica. na I inha da independência de classe 
sem distinção de tendências políticas, 
rei igiosas ou filosóficas. Além disso fomen 
ta e patrocina estudos e pesquisas nos cam 
pos da educação, da história e das e iências 
sociais em geral, visando, em especial, os 
temas relacionados à Metodologia da For 
mação Política e a Ideológica. 

• GRUPO DE APOIO AOS SERINGUEI 
ROS DE RONDÔNIA 

Representante: Ana Maria Avelar 
Endereço: Rua Duque de Caxias, 2320 

Porto Velho - RO / CEP 78900 
Tel.: (069) 221.0072 

• MOVIMENTO D E EDUCAÇÃO DE 
BASE~- MEB 

Representantes: Ana Maria da Silva e 
Antonio Caetano de Oliveira 

Endereco: Praca Santa Tereza, 283 - . . 
Prédio da Rádio Ed. Rural 
Tefé - AM ! C EP 69470 

Promove ações na área de educação, 
em alguns pontos no Amazonas, com base 
em Teté. Atua junto a comunidade de ri 
beirinhos e produtores rurais. Além disso 
possui programa de rádio e abre especo 
para difundir informações e trabalhos. 

20 

• SND CAMPAND 
Representante: Rabin i Edoavdo V. Nova 
Endereco: Via Canov 30/4 

· Bolzano - ITÁLIA 
Tel..: (0039) 471972626 

• UNIPOP E MOVIMENTO DE MULHE 
RES DO CAMPO E DA CIDADE 

Represente: lza Cunha 
Endereço: Rua Manoel Barata, 47 s/305 

Belém- PA ! CEP. 66000 
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6 - ENTIDADES E ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS 

• BANCO NACIONAL DE DESENVOL 
VIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO - 
BNOES 

Representante: Fernando Vivacqua de 
Miranda Carvalho. 

Endereço: Av. República do Chile, 100 
7C? andar - Rio de Janeiro-RJ 
Cep 20139-Tel (021)2777815 

(021 )2777083 

• FUNDACÃO CULTURAL DO ACRE 
CoordenadÔria do Patrimônio Histórico 
Representante: 0th (lia Maria B. de Carvalho 
Endereco: Rua Pio Grande do Sul s/n 

· Centro de Treinamento 
Rio Branco - AC / Cep. 69900 
Tel.: (068) 2246890 

Realiza trabalho de resgate da cu I tu ra 
e tradições dos seringueiros. Através do 
seu Centro de Documentação e Pesquisa 
desenvolve levantamento dos acervos e do 
cumentos da história d o Acre. 

Coordenadoria de Assuntos Indígenas 
Representante: Lu is de Carvalho 

Assessora grupos indígenas do Acre e 
Sul do Amazonas em programas de educa 
ção bilingue. Realiza registro documental 
em vídeo-VHS. Além disso tem programa 
radiofônico exclusivo para índios e serin 
gueiros. 

• INSTITUTO ESTADUAL DE 
FLORESTAS DE RONDÔNIA 

Representante: Eraldo Matricardi . 
Endereco: Rua Paulo Leal, 203 - Centro 

· Porto Velho-RO - Cep 78900 

Tel.: (069) 2214208 2214229 2214321 
Realiza trabalho de ex tensão fl arestal, 

pesquisa aplicada e contrôle dos desmata 
mentos e queimadas, possuindo sub-sedes 
em todos mu nic(pios do Estado. 

e INSTITUTO NACIONAL DE COLONI 
ZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
ACRE - INCRA/AC 

Representante: Maria Lu iza Pereira Mendes 
Endereço: Estrada do São Francisco s/n - 

Aviário - Rio Branco - AC 
Cep 69900 - Tel (068)2246497 

Tem atuado a partir de 1988 na criação 
e implantação das Reservas Extrativistas, é 
responsável pela legalização da posse da ter 
ra - cadastramento, desapropriação, demar- 

cação, conseção da área e de créditos. Tra 
balha em conjunto com o Conselho Nacio 
nal de Seringueiros, a Fundação de Tecno 
logia do Acre-FUNT AC e o Centro de Tra 
balhadores da Amazônia - CTA. 

• INSTITUTO NACIONAL DE COLONI 
ZACÃO E REFORMA AGRÁRIA! 
AMAPA- INCRA/AP 

Representante: Chefe de Assentamento 
Ex trat iv ista 

Endereço: Av. Procópio Rola, 1162 
Macapá - AP - Cep 68900 
Tel.: (096) 2225786 

Desenvolve trabalho com Reservas Ex 
trativistas tendo apoio do I EA. 

• INSTITUTO NACIONAL DE COLONI 
ZACÃO E REFORMA AGRÁRIA - 
INC.RA - Coordenação do Projeto de 
Assentamento Extrativista - SEASC/ 
INCRA. 

Representante: Ma rio A. Menezes 
Endereco: SBN, Palácio do Desenvolvimen 

to, 16C? andar - Brasília - DF 
Cep 70057 · Tel (061) 2261423 

(061) 2147457 

Baixou portaria que definiu a criação 
das Reservas Extrativistas. Aperfeiçoou 
proposta de criação dos Assentamentos 
Extrativistas; criou uma Coordenadoria 
de Projetos de Assentamentos Extrativis 
tas; definiu e encaminhou para as Delega 
cias Regionais diretrizes formalizadas para 
criação de Reservas Extrativistas. 

No Acre definiu junto com o Conselho 
Nacional dos Seringueiros - CNS e a Fu n 
dação de Tecnologia do Acre-FUNT AC, 
linha de trabalho para atuação nas R. 
Extrativistas, que ficaram assim distribui 
das: CNS - Desenvolve os trabalhos das á 
reas de Educação, Saúde e Administração; 
1 NCRA ~- Demarcação, assentamento e 
apoio a organização; FUNTAC - Pesqui 
sa no sentido de desenvolvimento, aper 
feiçoamento, melhoramento, introdução e 
resgate de tecnologias, com base nos in 
teresses do CNS. 

Além disso tenta encaminhar propostas 
de atividades para as áreas de Reserva 
Extrativistas para os diferentes Estados 
da Amazônia; todo o material produzido 
como Portarias, Diretrizes para a criação 
das R. E. e a Prngramação, está disponível 
e podem ser obtidas cópias no INCRA. 
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7 - ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIAS 

• GRUPO VERDE 
Representante: Salvaldi Giancarlo 
Endereço: Câmara Depu tati, Montecitorio 

Roma - ITALIA 

• PARTIDO DOS TRABALHADORES / 
PT - NACIONAL 

Representante: Maurício Weldman 
Endereço: Av. Miguel Stefano, 1973 Bl. 07 

Apto.84 - São Paulo-SP 
Cep 04301 - Tel (011 )5798805 

\. 
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,., 

6. Edmi.1son Lop~s do Nascimento 

7. 
8 . 

Gilberto Carlos Ferreira 

José Carlos 

;_ 
. BRASILÉIA: 

' 

l. Raimundo Duarte de Oli ve.ira 

2. Antônio Soares Lopes , 
3. Pedro Oliveira de Castro'1 .•.. . ' 

4. Francisc.o da Silva 

5. Severino~da Silva 

6 •. Nelson·· Cust~dio da Silva 

7. FranciscD.Alves Pereir~ 

8. Maria.das Graças,da Silva .. 
9. José Lopes da Silva 

. ·10. Luís Mendes da Silva 

11. Severina da Silva Alexandrino 

., . 

ASSIS BRASIL: 

1. PatÚcfo Gomes Rino 

2: Sa.ndoval ~tista de 'AraÚj o . . . . . 
3. Man(?el ~tis~de Araújo -,.....a'..... . . . " .• 
4·. Isaías Feores. Lopes 

,. ~ , 
5. Jose Marques de Araujo 

6. Antônio Teixeira de Oliveira 

7. João Freitas âe·Albuquerque ~ ·, 
8. João Correia-Neto 

" · P~O!DO DE CASTRO: • . •\ 

, 
1 

.. ).. • Gerson Gomes de Castro 

2·.· Anselmo Amâncio: de ·Lima ,, 
' .. · 3. AmÓs Feitosa de souza 

·4. José Mendes de Castro , .. 



-~ ., 
... 

RIO BRANCO: ' " 

1. ·Francisco Josê da Silva 

2. José Silva de Assis 

3. Raimundo Nonato B. da Silva 

4. Eva Seni Silva 

5. Mario AvelinQ de Souza 

6. Lúcia Magalhães Teixeira 

7. Gerson Lopes da Silva· 

8. Manoel Pereira da Silva 
. 1 

9. Plínio _Fe~des Teixei~a . . . 
10. Raimundo Apr;gio'da Silva ..• 

SENA MADUREIRA: 

·1. Aldeci Sequeira 

2. Adão Alves Ferr~ira 

3. Raife Beze.rra da Silva 

4. Gerson Carvalho Nunes 

5. ~oel ~ezerra da Silva 

6. José Jerônimo da Costa 

~ 7. Raimundo.Rodrigues de Sá 

. 
CRUZEIRO DO SUL:. 

• . --.:Jl'lilL.• . , •• 
~:~José· Carlos Filho 

' 2. Luís Soares da Silva 
~ 

3. Manoel:Nu:nes da Silva 
4. Dami~o GonçaJ:y~s da Silva 
5. Leôn~io da Costa Ribeiro 

6. Chico Gimi 

7. Antôn.10::Ma.cedo 
-! . • - •' . •\ . , . 

~· 

.~ . 

65, 
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., 

. ' ·- 
. . .. 

AMA Z O N.A S -------- Seringueiros 

1. Oton Alberto Reis 

,2. Raimundo Pereir_a. Lima 
; - 3. Maria Costa TenÓrio 

4. José Pinto Sodré .~: 

5. .Antônio Francisco de Oliveira 
6. José Venâncio de Souza ~to ·· 

1 
7. Francisco Vasconselos de~Freitas 

8. Pedro Antero de Lima ..• 
·9. Paulo Augusto da Fonseca 

10: Francisco Moreira de Souza 

ll.AntÔnio C~rios Lima Barreto 

12. Jamir Ferreira Zacarias 

l3• Francisco da·Silva Moraes 

14. Cícero Trajano da Costa 

15. Francisco de Souza Ventura 

16. Sebastião Gonzaga Daniel 

l7- Antônio Ricardo B. Gomes 

18. Manoei Gomes de Lima-· 

"\. 

~ . - 19. José Alves da-Costa •. . . . 

2o~~Gracias Mart1i1IS de Li~ 

21. Francisco .Amâncio da Silva . 
22. Luís sérgio.d~s Santos 

23. Sebastiana do Nascimento Nielo 
> . v: . 

24. Osmar 4a Costa Vale ~ 
25. Álvaro Nunes Cardoso 
26. Genivaldo de Oliveira dos Santos 

~ 27 •. rµ:I.o Freitas de Barr&s : ~ 
1 

. .,· 

.... 

,-, 

Delegados 

.Hum.ai tá 

Humaitá 

Humaitá 

Humaitá 

Hum.ai tá 

Hum.ai tá 
Boca do Acre 

Boca do Acre . . 
PauinÍ 

,Pa.uinÍ 

PauinÍ 

PauinÍ 

Jutaí 

Jutaí 

Jutaí 

Jutaí 

Carauari 

Carauari 

Carauari 

Carauari 

Carauari 

Carauari 

Novo Apurinã 

Novo Apurinã 

Tefé 

Tefé 

Jutaí 



·- 
r•'' 
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., 

.•. 
' 1. 

r- ~ ' 

·- 
.••... 

: ',.l ~-~ .• 

Â MA p ";('·· - - - - - ,!': 
AMAPÁ: . .,.. 

1. João da Conceição Be1o 

2. Calixto. Pinto de 3ouza 

3. Pedro Ramos 

-4~ Sebastião.Ara~jô Castelo 

5. Manoel Ganes Coelho 

6. Graéiano Domingos Braga 

·- 
r ,. 

i 

s 

' ., .. 

, 

... 

., 

,'' 

'De.Le gados Seringueiros 

,. 



,/ ., 
. ~ 

. , ..• 
•, 

·, 
P A R Á 7 Delegadoe 

i - 

.•... 
M:A.RABÁ: 

1. Francisco Barbosa da Silv~ 

2. Atanagildo de neus Matos 

3. Almir- Ferreira Barros · ..• 

CURIONÓPOLIS:. 
. ' .. 

'\ 4. Arnaldo Deoci de Ferreira 

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA: 

~ •. Henésio'Bezerra dos Santos . - . 

·- •. ,. 
PA.liAOPEBA: 

-6. Vaidecir Alves~Gomeâ 
1 

TUCURUÍ : ·, § 

7. Raimundo Nonato Ca+los Silva 

.~ - ,. . 
.. . 

,, 
' 

.. 



.•, ,., _., 

' 
. ' ~ 

<' 

; - 

RONDÔNIA - - - -- -\-. - - 14 delegados 

ARIQUENES: 
-· 

' 

1. Jeremias sá Mota 
-~ 

2 •. ·Rai.m.undo Ramos Leitão 

3. Franciscop ·da Silva 

4. Manoel Protásio Pinto 

GUAJARAMIRIM: 

5. Francisco Sebastião Anastácio 

9. Aldanor Alves de Oliveira ~- 
7. Luís Greg~rio da Paz •. . . '"'- ' 8. Torquato Rodrigues da Silva 

' •. f 

9~ Valmir da -Silva:wGalvão *" .6- : ~ # 

io:.Francisco JoaqUim Filho 

11. Manoel TeÓfilo;da Silva 

12. José Maria dos Santos 
• 

13. Ecicle ·Borges 'ae Amorim 
t ·, • 

14~ José Wilson Nunes. 

- .. ., , . 
.. . 

... ,, . 

. . 

.- 



·J 

. ' ' 
" 

..• 

:ã'o L t VI A -------- .. ' 
\ 

1. Elias Pereira de.Souza . z. Jorenice Pereira de Souza 

3, Márcia Pereira·dos Santos 

4. iosé Vicente Barbosa 

~ . 

.._ 
....• 

, 
.; 

- , . 

.1 
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II ENCONTRO. NACIONAL DE SERINGUEIROS , . 

. I ENCONTRO DOS POVOS DA FLORESTA 

.•.. ~ 
-: 

Quadro de delegados e ?bscrvadores (~eringueiros e indios) 
1 

1 

Seringue ir os Indioa -· . 
Estado Total. 

' - ... de1egadof obaez-v , · delegados observ. - .... ·--~ 
, , 06 06 Amapa ~ . - - - 

--·r·..-•-• 
Acre ... 79 32. 28 12 151 

'' .. - . Rondonia 14 - - - 14 - ' 
' 

Amazonas 27 - 27 - 54 
_.;-, , . 

07 07 · Para - - - 
~Bolívia (Brasilianos) 04 - - - 04 

Total 
•. _ . 

137 32 55 12 236 ,. .. 
• 1 

~- 

; 

., 
.,,,. , 

/ '!/ 
·, 4 

- ' ,· 
,, ., 

' . 

' ..• - 

,., '\ ' . ! t,:,~ J 
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II ENCONTRO NACIONAL DE SERINGUEIROS 

e I ENCONTRO DOS POVOS DA FLORESTA 

'·. 

i- 

Quadro de delegados e observadores (seringueiros e·Índios) 

segundo o sexo • 
.•... 

-· 
- . . 

3S':;_\DO / PAIS .. 
SE.RTITG"QEIROS IHDIO.S 

.... ~02A~ 
r!O~G!.ms JdULI-illRT~S l!,07,~JS r,10-rJ~rzs 

-- 
Als~Á 06 - , - - 06 

r • 

Ac:E . 96 · 15 37 3 151 . 
RO~;.rx)l::IA 14 ". 14 . - - - 
.tU.-rA.ZOHAS . ) 

' 25 2 27 - 54 1 

'P-~3.Ã.. 07 07 '-"' - - - 
:Bolivia 04 - - - .. .. 04 

.. 
' ~- 

T O T ._\ L 152 17 64 3 236 
-· ' ... 

,, 
, , 

,!. 

~f ,· 
·, .I 

,I - t • 

\ - 
/ 

. .,,. 

" 

-------· 



........ . , ..• ,. .• ..-..-., ...,,,.._ • ..,....._.""-.· _ •...•.. .:i;.....,.,..i.......;.a."l.~.a..._ ~ ...í',.....; "-.,..-..-.Lt...i...LY\..i V.1...J..L.J.\.V-l,.., ., 
I ENCONTRO DOS POVOS DA Fr,ORESTA 

QUADRO .• GER.At DE: DELEGADOS 
J 

• 4 ~. 

/2 
l -. 

N~ DE DEliE.GADOS 

OrdeDt 

ESTADO /pais 
',. MUNICIPIO TOTAL 

SERINGUEIRQ INDIO 

-·- 06 06 

107 

ll 

10 

17 
16 

11 

08 

04 
10 

13 

07 
14 
04 

10 

54 
15 

03 
08 

01 

02, 

03 

·04 

05 

. 
i 

._ ..• 

, 06 -• 

, 
Amapa 

Acre 28 

01 

79. 
10 

04 
10._ 

08 
ll 

08 
04 
J.0 

07 
07 
14 

04 
10 

27 27 

15 
01 

06 

05 09 

Rio Branco 
06 Manoel Urbano .. __, 

Feijo 
' .. 07 

08 

__. 

, 
Tarauac'ã. 

' ,. 
Brasil eia 
Assis Brasil' ' 
Plácido de Castro 
xapuri 
Cruzeiro do Su1 

.. 'sena Madureira 
06 

'\. 

Rondonia 
Ariquemes 

Guajará Mirim 

Amazonas 

.. _ 
, 

Eurinepe 
~ Tefe 

Boca do A:cre 

02 
02 

04 
06' 
05 

06 
02 

07 

03 
01 

0). 

OJ. 

OJ. 

04 

02 

07 

03 
01 

01 

01 

01 

04 

' ...• 
.•••. l,; . - . --:-- · · ~,...., · Pauini 

, 
Humaita 06 

05 

' . \!.~ 
Juta! 

r Carauar1. 

Novo Aripuanã 

06 

·, .J 

, 
Para 

- ' ,· 

, 
Ma.raba ~ ., , 
OurionC?P 011s 

são João do AraguaiEt. 

.. , 

Pãraopeba , 
Tucurui 

Bolívia. 

.•••••••••••• , •••••••••..••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••.•••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••.••••••••• -+ •••.•••••••••••••••••••••••••••••.•.•. 1- •••••••••••••••••••••••••••••••••• -,+o •••••••••••••••••••• -4. 

TOTAL GERAL 55 192 137 
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II ENCONTRO NACIONAL DE SERINGUEIROS 

e I ENCONTRO DOS POVOS DA·FLORESTA 

,- 
... 

- 

1 

LOCl'JiI.. ZAÇ!O - !f!! Ie Rlfr:rD.ADES Kg D3 PA.:r.~J:(:J:P.A:::J:::1:3 
. 
• A 

ACRE 
. 41 . - - -- -.~ , 

. OU;•:iOS E.3TADOS 
.. 

16 
. 

( são ?ati.J..o,Rio de .. " 
' ". 

?~..:ieiro,Rondoniat 
.. . 

, . 
_.\mazono.s,Santa Ca- . l 

' 

tarilla,Erasilia) 
. 

. .. 

TOLU, .. 
\ ;_. 24 57 

. -- 

.. ' 
- ·- - .,, _ .•. _ 

> V/ 
., J 

e 

., ' ,· , 
•, . 

/ 

... 
7 S· . '- 

- .•.. 

~~~~~~--~~-- 
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II ENCONTRO NACIONAL DE SERITIGUEIROS 

e I ENCONTRO DOS POVOS DA FLORESTA 

. ' 

:OOC.U,IZAQ!O !Tº DE RN".rIDAD3S 

Acre - .55 139 
- l 
(Rio·:9ranco, O:ruzeiro d.o Su1, 

Xsp'lu."i, ~araua.ca, 1h'asileia e 
Sena l.!adureira) 

OUTROS ES'J?ADOS e/ou mr.rIDAD.,2S 36 56 
.. - 

· (.4 •...• ? zonas, Par~, Ro::idonio., 
l-2.ra."l..'mo, Gois.s, são Petü.o, 
?1:.r~'lá., Rio de Janeiro, :Bahia, 
:B:!-ásilia, llfulas Gei•ais, :Per- 

,. 

naabuco) 

~•llTROS P .AÍSES....e/ou J:r!:iTIDAUES 
,A -- 1 1 1 J 

20 22 

!:72~~ • .\CIO~TAIS • 
.. -~- 

Jsuééiri, Hól~da,· Itáliá, . . 

,, J..lcl!!.3.Illia,Ingla.terra,3stados 

Li11idos, ban...r.taá)· 

- 217 

·, .1 

TOTAL GERAL ·111 

,I - ' ,· 
> . . , 

' . 

/ 

~ " - / 

- 
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II ENCONTRO NACIONAL DOS SERINGUEIR6S 
e I ENCONTRO DOS POVOS DA FLORESTA 27/Ma.r 

PERSONALIDADES CREDENCIADAS 

' 1. José Genoino Neto - PT são Paulo 

Paulo Bet_ti ;_ Ator 

Zora Mota - Verea<Iora ,· - Sem partido - Porto Velho-RO. 

Moacir Grechi - Bispo da Diocese de Rio Bránco 

i- 
2. 

3. 
4.; 
5. 
6. 

7. 

.\ 

., 

.•.. 

•, . 

1 • 
Oleszkiewicz Antoine - ~scritor de l livro sobre a floresta 

1 ·- . .. , 
Carlos Eduardo Vasconcelos - Procuradora da Republica 
, . ' , , 

Jose Roberto Santoro - Procurador da Republica 

8. Avelino Gap.zer - CUT Nacional 

'\ . 

.. _ 
...• 

.. 
:f 

·, .: 

- , . \ ,· '· ·~ 

/ 
·' 
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1. ;- 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7 •. 

., 
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· • ~ II ENCONTRO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 

e_I·ENCONTRO DOS POVOS DA FLORESTA 

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CREDENCIADAS 
\ 

MIRAD - Ministério da Reforma Agrária AIIlapá/BrasÍlia. 
.. \ \ . ' - . 

FUNTAC - Fundação de Tecnologia do Acre. 
tP." , 

SEPLAN - Secretaria de J?lanejamento: 

IMA.C - Instituto de Meio.Ambiente do Acre. 
1 

Câmara :Municip~~ de Porto yelho ~ RO. 

Embrapa - Empresa :Brasileira d~. Pesquisa Agropecuária. ' . . , 
MinistériÔda Fazenda. - 8.· Muser da Borrà~ha. 

Minist~ri~-da Agricul~a. 
IBDF (RO) - "!nstitt,tto'Brasileiro do Desenvolvimento Florestal 

Procuradoria Gera~ da Rep~blica (DF). 
Fundação quitural d~ Acre. 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Sudhevea - Superintêndência da Bo:rTacha. 

Universidade Federal do Acre. 
~ . 

16. -Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

17. Núcleo de Estudos da .Amazônia - Universidade J3rasÍlia. 
1 • 

· 18. Il{PA - Insti tú:f;o Nacional de Pesquisas da Amazônia. ---·' ..•... :. ~ . , ··-· ·. 
19 •.. Secret. Educaç~o J3rasi1éira. 

- 9. 
10. 

\ ll. 

12. 

13. 

14. 
15. 

.... 

2Ó. Instituto Estadual da Floresta IEF - Rondônia. 

21. Gabinete Civil - Governo do Acre. 
, 
\I"' 22. UNIC.AMP. 

• .I 
23. ]NDES ~ Banco Nacional de J)esenvolvimento Econômico e Social. 

24. EMBRA.TEL ~ Empresa Brasileira de Teleco:urunicações • 

- . ,· • ., 
' . 

.. . 

l 
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l. 

2. 

3. 

4-. 
5 •. 

6 • 

7. 
8. 

\ ~ 
g. 

10. 

-, 
. ~ ·- 

. . ..•. II ENCONTRO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 

e I ENCONTRO DOS POVOS DA FLORESTA 28/M;u- 

OUTROS PAÍSES e/ ou ENTIDADES INTERNACIONAIS 

(Su~cia, Holanda, Itália, Alem.a.n1',1.a, Inglaterra, 

Estados Unidos; Canadá). 

Independent News Paper. 

Universi ty ot Stochholm -1 Grécia. . . . 
Campagria. Nis lliosfer~ - It~lia. 

Lopraviveuza Popoli Debito. ,, 
.A 

Lega Rer L•ambiente - Itália. 

. OXFAM. 

BWS ( Sociêdade p/ um Mundo Melilor) • 

Industriebond FNV·· ~ Holanda. 

Greenpeace Internacional - Proj. km. Latina - EUA. 

Enviromental Defense Fund. 

11. Transuational In:f'ormacce Fx Change. . \. . . - , 
. 12. CISL - Itália. 

l~ •. SaÚde SI Limites - Londres. 
14. Terra INTI - EUA. 
15. :Amigos da Te~a ·Internacional - Italia • .. . . 

. 16.·Evangelische ~he IN Dentschela.nd • 
....••... ~ ., .. - ... . . 

17 •.. The Globe and mail. _ , ~ 
- 18. University Stodolm.o. 

'· : . .· 
19. US - SAIIC -·scouth Meso Am.erican Indian Inf'ormation Center - EUA. ,, . 
20. Lista Verde e Ca.m.pasna Nord-sud·- Itáfia. 

' 

' ,- '· ., , . 
i, 

•, ~ 

-, 
"/ 

~. ~ 
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· · II ENCONTRO , NACIONAL DOS SERINGUEIROS .. ~ ,"' 

e I ENCONTRO· DOS POVOS DA FLORESTA 28/M:ir 

OUTROS ESTADOS e L ou ENTIDADES NACIONAIS 
(Amazonas~1 Par~,' Rondônia~· Maranhão, Goiás, 

são Pauâ.o ,' Par~~· Rio de Janeiro~ Bahia , 

Braaíl~ Minas Ge:c:ais,. Pe;nambuco). 

2. 

Soe. Mara.nhense de Defesa·dos Direitos Humanos. 
l . 

~onselho Pastoral dos Pescador~s /CENTRO/NORTE. ·-. . 

1. 

3. Comissão de .Ar-tistas d.o Rio de Janeiro. 
• . , 1 

4. Instituto de Estudos Amazônicos. 

5. ·central lJ.nfca- d~s Trabalhadores. . . 

6. Movimento Nacional Defesa dos Direitos Humanos. 
7. Comissão Pastoral dst-.Terra. 

\ ' 8. Sindicato dos Trabalhadores Rurais "CamarÚ - BA. 

9~· Comitê _de Apoio aos Povos da Floresta - RJ/SP. 
10. Partido dos Tra1;>a1hadores. 

ll. Centr.o Alceu Amoroso Lima p/ Liberdade - RJ. 
12. Comissão de Apoio~à formação Ass. Seringueiros de Guajará Mirin - RO. 

. . . \ 
) . A· 13. Amazonia ... Verde e Vída -~_RJ. 

14. A~soc. Comuni'tif:Ír~a s. Bernardo do Campo - SP. 

· ~15. União Nacional ~dos índios. -· -.~ .. 
16. J?õvimento de Ed.ucàção de.Base. 
17! ConseDlo Nacional de Seringueiros. ~ 
18. Pastoral ~igenista da Pr~lazia de Tefé - AM. 

19. Comitê C4ico Me~es - SP. 
" 20~ Fundação Nativo da Natividade. 

21. A.].A. - Assoe. Brasileira dos .Antropólogos. 

2J.. ~ar~do Ve~~e. :,_ 
23~ OPAW.~ Operação Anchieta -·AM. 
24.' 'GEDI - Centro Ecuménico de· Documentação e Inf'ormação. 

j - . 
-25. Movimento de Defesa dos Favelados. - ' , ·- ' 26. ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - RJ. 

1 

.. 27. CDDH - cruzeiro do Su1 • .. 
28. Comissão de Organização dos Seringueiros de Costa Marques. - Rondônia. 

. . 

29. CESE - Coordenadoria Ecumênica de SErviços - BA~ 
1 . . 

30. êónselho Regionai de oaontologia - RondSnia. 
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• II ENCONTRO NACIONAL DOS SERINGUEIROS .•. . ,,... 

e I ENCONTRO DOS POVOS DA FLORESTA 

OUTROS ESTADOS e/ ou ENTIDADES NACIONAIS 

( \ (Amazonas;· Pará; Rondônia/ l&tranhão; Go±ás, 

· são Paulo;· Paraná; Rio de Janeiro; Bahia , 
Bras~:l!'ia; Minas Gera~s; ··Pernambuco) • 

;- 

31. Câmara Municipa1 - ~orto Yelp.? 
l 

32. Sindicato dos Trabá.J.hadores Rurais de Cama.nu - BA. 
' ·3J. TIE - SP. . 

,, 

34. CEAP - Centro--d~ Educação e Alfabetização ··Popular - Rondônia. 
35. CIPES - Centro de Intercâmbio de Pesquisas e Éstudos Econômicos e So ~. . 

ciais - PA. 

\ ·J6. IOOC - Movimento de Mulheres do Campo..e da Cidade. 

.. ' 

,,. 

~ 
'!.-" 

·, :; 

- f • 

~ ., 

•, . 

.. 



·1 • ·• 
. , ..... II E!·rco:r:r.r.t.'10 lTACIOHAL DOS 3lli1:G::G"G1JL10~ 

e I EffCONTilO DOS POYOS DA. FLORf~STA 

., .i... 
2. Associação de ?,'Iorndorê's d.o Pl,cvo1rtór1~o - a;.o .Er0"..11co • 
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Message no.: 
MRmsage to~ 
SubJect= 
Re•d on: 
R•c~ivers: 
TRHtC 

i1 
GN 
CDP:GAIAFUND 
16-04-89, 22:33=47 
GN 

O~claration/R~solut lon of Rubbe~-tmppcrm/Peopleg of the Forest. 
P 1v· t. l <: i I=> an t: s. :: ;! 3 d e l •nJ .d~ 1 (:O n !i> () f ru b b €~ ,~ •• t ,A p p <·!· r· 1;; C .,, p p ,~ o H i roa t €' 'J u i 2 0 
d F.' l G-9 at<~ 1:.> :f'r om. mu n i ,: 1 p ,l. l I t: i t:~ 1;. D f~ f e r· (f;:, AtroclZ()ll cU:,:, A 1(1i:\p -~,, 
Rondonia, an d Pcwc,, and (.:->:ile-d Ek~,:.".i"J i n n n.1.bb€~1~--t.,ppers l n 
Bolivlai 67 indi9~nous de1uy~tes ~rom Acr·~ and Amazona~; 57 
govtu· n n1~n t r f~P r· c.:se-n t: a t: 1 v~:t; r an d ~,q 7 n on ···sJ <:iv<u· n 01l-E·n t p €'OP I e 
re-pl"esenting IHur,an ,~i,Jhts;, 1 •• ,IHw~ ch ur ch , p o l Lh l c a I p,;1.rthl 
organizations~ and intErnatlonal crganlz~1: ians from 7 ccuntries. 
I. Decl,lra.tion (:Of r h e Pcroplc~s; tl-f' t:h(.;; P'<:w€rn.t:: Th<~· t r nd l t Lcm a I 
p~op'Jt~s who tc1day lllc\1'k cin th<;:o AnHi\~~or, í an 1!'-k!J th,~ ,,.n:·11 ci·F' al"l l,:i.rH.~P 
o~ the PeopleB of th~ For~ffit decl~r~ thÊiF wlBh to havu their 
r eg i on s p n~~;e-r veu , Th e~y I< ri C:HJ 1: IH\. t t: h E· d e v el op rnc-;.-11 t uf t: 11 E! 
P<:)t:«-nt lc,l!i of t1Hrn(1" pc;;,opl(n;; a n d l:IH~ r(;.-fJ lcrn!; t:IHnJ l nh ab if: is t o IH! 
foun cl I n t h~ ·f'u t: ui- E,' €~<: on Cll)IH Cl·f t tH..i 1' e: Cllfl/llf.lr) li: i ~1; r ~\I'\ d mu s t LH~ 
9•J.i!Want:~eH1 to t h e ~Jhc1'Je:· Dn,,zl 11,Hi rrn.t l on iHi p,}.rt of! l t s l d en+ it:!-:1 
and pricle •• 

Th l u .~lll,H1c;c~ oF' th<:.' Pt:~(JP1(rn. oP t:h€-: Fcw<~~.t~ 1winfJÍri9 t:wJettHu· 
Jn d i an s , l"Ubuer····t:;).f!PE:·:lr~;, illrl!1 ,,.iV€·'1'"ilH~ ·p(~·C1PlE·~;, ,111d init:ied·i•d hf!,t:• 
ln thls rEgion of Acr~, embraces all Rffcrt:s to protect and 
preserv~ t h l s itnlll(?fl~H-: b uf: f1rc\9i.l(-~ l lfe·-~õ-H~:-t<-:cnl t h a t ~r,vf.d,.,ps CHJ.r 
fQrests, lalnirn.r r I veru , ,,\nd !ipr·lnr.n;, ttic1· !:.WJ.rt:€~ oF c:,1.w wr~.dth an d 
the base o~ our cultures and l~adit lons. 

NBtlon~l Caunci1 of Rubbe~-tapp~ru - Union uf Incil~n Nat ians.Rio 
Branco, Acret MMr~h. 1988~ 

II •. Final D<::ic:1.1.n1<;:nt c:,f t:IH· S(tc:ond h!.;·1t i on s I M<~'€~t l n s ci·f l~1.1bb!a:-r··· 
tê\pp(;'r~;.. 
At its Sec:ond Nnt: ic>IH\1 Mt~P.t: ín9~ l:IH: Nr~t l cn a l Courrc t I c:,f Rubbe1r 
t a p P e-;- r s n f ·f i r n, !i i b;. r e ~;c1 ·i u t i cm t: (:, s t;i,· u g g 'l €f f () t: t h e f o 1 "J o w i n !:J 
pr cigram: 
D<i'V(i'IOP1rtcrn1: Pc,l ic:$J ·f'cw thcr P~n:,p'l~{1~ <":,f t h e Fc:s,··c,•i;t .. 
1 •. t>~ve:lc:-pnwnl: 111ocl(~l1;, ttl;\t r-c:?S,1~€~<:I: th e ~H"-~J c,·f l i·f~. thr-- c ul t ure s 
a n d t: r a 1j I t 1 on i~ o f' t: h E? P 1t 1~1 i, 1 "' 11; td' t h <-;:· F cw trn. t: , w i t h o t.1 t d (~ ~,. t ,, o iJ i n fJ 
na t u r e r iU1 d i mp r: o v (~ t h cd ,,. q u ,\l i h; o f' l i f (-':" ~ 
2 .. Pa, .. ,: ic:/po.t: ltll'I ln 1:IH~ p1rClC(~1:Hi (Jf 1>ubl l c ti lsc•.t!H;it,n ("){' a I l 
gbv~r.nni~nt pr·oJE:'c:tE; i n t:h(;;- fcwE~1;,h; l nh ab i t e d by J:ntlir.tns; anel 
rubbev-tappersr as well ag otheF ÊXt~activist peaples, through 
l'ept'·P.~;entat i ve Lab or Ol"fJ<"H1 iz;:ü ion~; ;,•.ncl ~,i;s,::,c: i a t ic:m~; 
S~ Gu~rant~ÉS for antlcip~t lng ~nd cantrolling the diB~stvaus 
i RIP ac t s oi-' t:IH~ PI" o.l e e t: t; ,:1. l 1" (~iHlLJ <h-~t f.,'I' Ili i ÍI [-:·d for f1lfti:'\~?.01l Íé."1 ~ éllHJ 

ÍIT'IH~d late -ha.lt i n s o·f' pr·oJe-c:ts t h a í; m,MJ c au s e d~ur1age t o t h e 
env í r on nien t a n d Al\1a.;:on i r.\11 p ~H:ip 1 (ts ~ 
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4. In~orMation on pollcies and proJE~ts for Awa2oniar and 
$Ubmlssion of lorge d~v~loprnent proJects to prior discussian ln 
the Natlon~l Congress, wlth the part lcipation o~ repres~ntative 
org~nlz~tlons o~ the papulations affected. 

Agrl\r l an Rtê'fonn 1~nd En v 1,~c>11n1<tnt ~ 
5 • l 1nm€d l n te: e rc?cd: 1 on c1-f 1::: >it nu: t i v l 1; t: R fõ's,r.,:· r· v €rn. 1 n A111a zon i él y i n 
th~ areas lndicated by extrnct ivist laborers thiough their 
i'!U,oc i at i crns~ 
6. Jmmedlat« d~~~rcotlon of the lndig~nou5 arRMB under direct 
contral of th€ lncligenou~ peop1e~~ 
7 • I mmed i ,l. t(~ ,~ e e Ofll'\ i t i (}11 r h !J 1;1.1mmn.r ~ p r ()C: (~·~, !J; y o F êl.1 ] t"' 11b b €"1'" - 
tapping c~rups anci tr~ils grantlng ciue rlghts of possession~ 
a. lmmedlnte exproprlation of the forest ~rRaB occupied by 
extractlvist labor~vs and potRntial extractivE areas; 
9. Resettlement in national tRrFitDFY u~ the rubber-tappers 
e-xp~ll<::-d Pr om the CC)IJ.nt,·u b1,J l;u·t~f.· l,).nd··hc1'lclH·ni. t o for·E"íIHI 
t:~r~ltonH 
1e. An €nd to the p~y~ent o1 rent and work relaticns thdt ens"Jave 
th~ rubber-tappers ln traclltlonal seving~ís; 
1 1 •. A :.! rl n i n g p o l I e y t: IH\ t i d <rn t 1 ,f' i (~ 'E, t: IH~ .;w ,nH; 1 n h a b l t: ~- d b JJ 
rubber·-t,11.pp(W1!1 a\ncl c)t:tu~r ~.nd:1·1,H:t: l v l s t 'J,,ÜHJl''f~l'!i 7:\IH:1 oth<'tr i1\1'€n~~. 

i'.de<grn •. t:c~ fo,~ c o t on izat 11::-n~ llnd n p oI lc:y for· r e c.o ve rs of de:·gr.;\(fed 
an~i\s;i 
12" R~v is i nn of t IH·: p o l i q,i <J f t: r- t,\11 ~i·f' c:w n-.n.t i un c,f I n d i 9<~-n ou 1;;. ,l r ~ai; 
lnto lndlgenaus colonies~ as is propcsed by the C~lha Norte 
pro,;ect. 

Develc>P,n1<':'nt~ He al t h a n d t::ch.1c:,üic>n .. 
1 :J. Ad Rl i n I ti t ri). t: 1 on ,) r1 d (: (>IÜ ,. C) 1 -f' o El<t:tr ô\<:I: i V i ~. l: 1~ f'!.1Hnr vc;:-s b ~j 
extractivist l~bor~ru, through th~ir class associations and 
agenclF-1;.~ 
l 4 .• T (i' e h rHJ l o 9 1 e: ,) 1 t I' ê\ í n I n ~J ,HI d p r (f;• FHit , •. ,ü i cm o f r IJ, b b •!. 1r - t c\P p (~· r· l!. ~ n d 
othf>"I"' m<t:1r.1<:t l v l s t '1 •. ib or er u , !Jl,Jii\.f',l11b:~c~insJ tiHdr· le-~\(11:'lr!i,h lp ir, UH• 
technlc~l arid econanic development of the Extractivist íleserves; 
15. Establishm€nt of h~alth posts in the forestE, with r~bber 
tt:tppe1r s1.1pe1rvis<Jr~,- who wi'll r e c e l vu p1rn·ft~!1!:iÍC:111:a1 tr,).ining, ,lnd 
~ith resources adequate to the charactR~ist ícs of the region; 
16. Estnblishrnent o~ schools in the ae~ing~is and forests, with 
1~ubb€r···tappf:1r SC:hC>Olt€?,H:he:-:1r~; t1•;;1 i n e d in Pr-!JfWi:\ll\Ei ctCiE:quat:E· to t h e 
r<H\ l I t y c•-f t h f::' n:,:ti I QTI ~ 
17. C:1· tn~ t. 1 cm () f e: <)C>P Eff ê\ t i V(·: t~ i}. n d 1; H ~;;. t; <,:·n111, o f e· on11m·1.1' e: i H ·1 i z ;;·1 t i on 
t h a t: W 1 'I l r € n d e 1• V i ,l b 1 € t: h (~ E? C (lt"\Cllt1 i C I n <Ü: p (? 11 cl H· n C f.~ a 11 d Í n C: 1r e iJ 5 (;:· j n 
,'nc:on1e lt~Vt'.t1 l')f t:IH? ~nd:1r;,\ct: i v l s c p op ul a t; lcin!:;~ 
lH •• Undi-.-r-tal<ill\:} din,:-c:tt•:d lri•!!Hrn.rch t c IJ.ndl-~l''~;t.:.;u1cl t h e e c on om l c 
pbt~~nt:la'l of l:h,~ f<:H'<·n,t:~; an d waum te, J.Atí"li:?:~? it in i\ p<;:·n11h1H?nt: 
and balanced mann~r: 
19. Investments in thR ar~a o~ production and industrialization 
o~ ~xtractivlst p~oducts" 

20. Econamic pollcy that wl'll guarantee pricES cornp~tible with 
th~ maintenanc:e of RXtFactivist 1MbOF~rs in tt1elr areas~ 
21. Oir~ct cr~dits to extractlvist producers~ 

',•,.,~· .. 
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22 •.. Est ab 1 1 ~;h n1en t of' ~;y 1:,t trnrn cd' e cimnu.;-r· e i •"- l i z;;ü i on ;ui d ~·;,Jp p 1 y 
·adapted· to the characte~lstlca of the Amazon FRgion; 
23.- An ~nd te, fl5,(!ê:1'l l nc en t i ve s fc,r uAt:tlci··-n,.nc:híng ac t l v i t l e s l n 

,orest ar~a~ ~nd th~ channel lng o~ resaurces to econamic policies 
that benef'it the- p~op1E-:s of t h e for~~t .• 

V I o l e11 e e an d HluNrn ll 1 !J h b; 8 

24.. An i mmed ia t ~ e-n d te, ;,d 1 f orms; of c:,p p n::ci:J~:;. i cm 'cl'f' t h e p eop 1 es o f 
the forest~ and ln particul~r o~ debt-mlavery; 
25. ·Imni«-cll~\te invtu1t i9c\i: l on c1·F' tht~ c r in1<~P.; c omm l t t e d againi;t; ru.r·t\I 
lnbor~rgr and an €nd to vialence against the de~ender~ of the 
An•a.zon fon?st " H~st en I n g o·f' t h e .1 u d !e: i .~ l f>I" cc E.-:d 1 •• w e s to 
inv~stigate m~rd~rs ai Indlang, rubbe~-tapp~rs, and unicn 
leaden~.;i 
26.·Punishm~nt of act:s of land-Jumping ln indigenous areas and 

· ·,,. .. - at"eas o.f' 'f' ub ber-t: app e1'" s an cl e a st an h a s e\ t h enu· t; ~ 
--. ·27.. •• tOpenlng o·r a polir.E? lnq1.1in:;1 o·f' a l I ln lt: lat l ve s te, t r a l n 

Pti\l"amilit&l"Y by lcH~EH~ lc:\ncl···c,wru~n&r cd'f'lnnln~J t h e p1 •. lnc:ip1es o+· 
,•ocJal Ju5tlc~ ln the fi~ld. 

:':· · (1'ranslat l on a CEt>l) 
, 1: .li.?- 

•• ._.,.. ••••• _ ••••• _ __._, __ ·-------·- ·-·-··-·- ·-· •••• _ ••••. ·-· ••••• ,. •••••••• t ••• "º" .••• , -··· -··· - •••.••••• ·····-··· -·-~-- ·--··· -··· ... ·-·- .•• ,,,, •.•• ..., -···--- •••• -., .• ·---·~ 
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EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO 

Projeto Seringueiro - CTA 

O atual Projeto Seringueiro teve início em ·1981, como parte de um 

programa integrado je Educaçã~, Cooperativa e Sa~de. À princípio 

voltado apenas parã adultos, contando com as "Po r o n ç a s " ,materiais 

didáticos produzidos pelo CEDI-SP, hoje o Projeto Seringueiro 

conta com 19_(dezenove) escolas funcionando em Xapuri e 06(seis) 

em processo de criação. Nas Reservas Extrativistas são luis do ... 
Remanso e Santa Quit~ria, coordenado por seis educadores do Centro 

dos Trabalhadores da Amazônia, o Projeto Seringueiro realizará 

durante o próximo mês um treinamento para 50 monitores-seringueiros, 

visando a reformuiação da "Po r onqa ", produção de novos materiais 

didáticos, cursos de conteúdo voltados para a pós-alfabetização e 

metodologia-s para o trgbalho com crianças. A principal dificuldade 

no momento está em atender a necessidade de criação de novas escolas 

com os poucos recursos disponíveis. 

Educação Ind_ígena C-PI/Ac 

Na área de Educação,a CPI-Acre, desde 83, atua na formação de 34 

professores Índios em um programa bilÍngÜe/Intercultural,com elabpraçãc 

de currículo e materiais didáticos difetenciados para escolas, tendo 

já realizado 6(seis) cursos intensivos de aproximadamente 40 dias 

letivos cada. Vem ainda elaborando, c0m a participação de professores 

e alunos Índios, diversos materiais didáticos de autoria em língua 

portuguesa e indígena, matemática, historia e ciências para uso nas 

escoras; também, s~a equipe técnica presta assessoria didática às 

34 escolas 
., 

nas areas. 



Projeto Castanheira 

Todo o Trabalho das Cartilhas ''Castanheira'',foi uma coleta de pequenos 

trabalhos de alfabetização em Rio Branco e. Xapuri. Em 83 iniciou-se 

a alfabetização em Brasiléia e Xapuri; os trabalhos foram financiados 

pela própria equipe, parando posteriormente por falta de financiamento. 
- Em 88 foi retomado o trabalho e se tiver financiamento vai funcionar 

inicialmente com 20 grupos de alfabetização de adultos em Brasiléia. 

Educação - MEB - Região de Tefé, Carauari e Jutaí 

Na região há o MEB que tem um trabalho efetivo nos três municípios 

baseado no ~étodo Paulo Freire e assessorado pelo CEDI. Participam do 

processo cominidad~s de Índios, seringueiros e ribeirinhos. Encontramos 

dificuldades para recrutar os agentes educacionais e monitores pelo alto 

Índice de analfabetismo na região. As distâncias também são um grande 

obstáculo. 

Educação - Tejo 

Plano de implantar 25 escolas ao longo de 2 anos, com treinamento 

de monitores com~nitários. 

EXPERIÊNCIAS DE SAÚDE 

Saúde - Região de Tefé, Carauari e Jutaí 

Nos três municípios há inici~tivas diversificadas, todas apontando 

para alternativas que visem implementar formas de prevenção e cura 

adaptadas às realidaqes desses locais. 

Em Tefé já existem algumas comunidades de Índios e ribffirinhos que 

contam com agentes de saúde que são remunerados pela Secretaria de 

Saúde mas que são preparados pela prelazia de Tefé. Em Carauari e 

Jutaí existem experiências de coleta e divulgação de formas locais de 

cura e prevenção. 
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Saúde - Xapuri 

Em Xapuri existem nove postos de saúde nos seringais. Todos 

construídos em mutirão com agentes de saúde seri~gueiros. 

As tentativas de criar condições de atendimento médico deram 

início em 1981, mas só em 1985 foi possível a realização de 

treinamento devido aõ empenho das irmãs do hospital de Xapuri e 

da equipe de saúde pública então existente na Secretaria de 

Saúde. Hoje as _difuculdades estão centradas na ausência de 

uma equipe médica disponível para formar novos agentes de saúde. 

Saúde - Tejo 

Plano de implementar 15 ·postos de saúde ao longo de 2 anos. com 

treinamento de agentes de saúde. 

Saúde Indígena - CPI/Ac- 

Na área de saúd~, a CPI-Acre, vem desde 1986 atuando em vários níveis. 

Em primeiro lugar, no levantamento de dados sobre a atual situação de 

saúde nas comunidades indígenas, através de levantamentos epidemolÓgicos, 

Índice de nascimentos/mortalidades, pesquisa sobre o uso de curas 

tradicionais, Última vacinação, etc. 

Em segundo lugar, a CPI-Acre vem também atuando também no campo de 

formação de recursos humanos Índios, realizando em 1988, de fevereiro 

à abril, o primeiro curso de formação de saúde Índios na Amazônia 

Ocidental. Junto a estes agentes de saúde e professores Índios, 

elaboramos também materiais didáticos sobre a saúde, que serão usados 

na nossa assessoria em área e nos trabalhos diários de educação e 

saúde nas comunidades. 

Temos hoje (1989) nove agentes de saúde contratados pela Secretaria 

Estadual de Sa~de1 nove contrat~dos pela FUNAI e quatro contratados 

pela Prefeitura de tarauacá ... todos trabalhando nas suas devidas 
, 
areas. 
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EXPERIÊNCIAS DE COOPERATIVISMO 

Cooperativa Agroextrativista de. Xapuri ltda 

Uma experiência em construção. 

Os seringueiros de Xapuri-Ac, há vários anes não mais pagam renda e 

tampouco estão diretamente dépendentes de um patrão, mas a exploração 

se dá através da venda da produção a bai~os preços a da compra de 

mercadorias a preços altíssimos, comprando e vendendo, de e para 

marreteiros. 

A Cooperativa Agroextrativista de Xapuri Ltda surgiu depois de uma 

ampla diséússão, com o trabalho de mais de um ano com -as próprias 

comunidades definindo como seriam a estruturação dessa cooperativa. 

Os trabalhos sã~ c©nduzidos por um Conselho Deliberativo composto 

de sete pessoas, das quais exercem cargos na Diretoria Executiva 

três pessoas. 

Há um Conselho Fiscal com três pessoas e três suplentes. 

Para entrar é necessário que a pessoa seja sócio do Sindicato dos 

-Trabalhadores Rurais do seu município e que paque uma QUOTA PARTE 

correspondente ao valor de C.INQUENTA QUILOS de borracha. Hoje a 

Cooperativa já tem um caminhão e já comprou alguns burros para 

transporte de produção e de mercadorias. Há reuniões de dois meses 

dos componentes do Conselho Deliberativo e uma Assembléia Geral por ano 

(ordinária), podendo haver mais extraordinariamente. 

A Cooperativa tem conseguido pagar para os seus associados preços 

sempre acima da tabela. 

Cooperativismo na região de Tefé, Carauari e Jutaí 

Nos três municípios existiram experiências de compra e venda 

comunitária em pequena escala e que estão em processo de avaliação 

para podermos ver a forma de. continuidade da experiência 

realizada. 
9t 
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Cooperativa do Tejo/Riozinho do Cruzeiro do Vale 

O Conselho Nacional dos Seringueiros iniciou a construção de 12 

galpões comunitá~ios, adquirindo uma frota de 6 canoas com motor 

e 9 uba1s em construção para armazenamento e transporte de mercadorias, 

iniciou-se a desobstrução de igarapés e a abertura de ramais e 

iniciará imediatamente a comercialização direta da borracha. Foi 

realizado em janeiro de 1989, o primeiro .treinamento de gerentes 

comunitários. A cooperativa vai contar com oficinas mecinicas e 

unidades de beneficiamento. 

Os seringueiros do Riozinho do Cruzeiro do Vale, estimulados pelo 

exemplo do~_vizinhos do Rio Tejo, estão iniciando uma cooperativa 

com recursos próprios. 

<._ 
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Seringueira que estais na seiva 

Mul.tiplicado aeja os vossos d.ias 

venha nós o vosso leite 

Seja feito a nossa borracha 

Assim na prença como na caixa. 

Para o sustento de nossas famlliaa 
Nos dai hoje e todos os dias 

perdoai as nossas.ingratidões 

Ass1m·como nós enfrentamos 

As maJ.dades do patrão 
Ajudai a nos 'libertarmos 

Da.a garre.e dos regatões 

ÃIOOill• 

A.V E M AR I A J2...Q. S E R I N G UE I R O 

___ .;;r 

Ave Madeira. que disgraça 

ser preciso eu te cortar 

:Bendi_j;o és o teu lei te 
:prá meus filhos sustentar 
Bendito és tua borracha 

para os barões .. farria.r 

I 

/ 
santa. Madeira 

}{'a.e do lei te. 
Rogai pela nossa vitória 

prá. conseguirmos as 
Reservas extrativistas 
Neata._hora • .A.m~m 

OSMA.RINO AldANCIO RODRIGUES 
SECRErARIO DO CON~ELHO NACIONAL OOS SERINGU~IROS 



~oemas feitos ~or RILDO JOSE DINrz· 
DE ASSIS - 15 anos de idade 

, 1dora no km 71 d'a. estrada de Sena 
'.Madureira/AC~ Seringal Mercedes 

Coiocação Degredo 

.. 
Nosso Sindicato perdéú 
nossa luta ficou maior 
você· que votou contra ficou 
lá na pior no dia do fazen 
deiro vai ter que lutar só 

Você não é irmão que seja 
bom companheiro n9 dia da 
liberdade se tornou um traiçoeiro 
dando o seu'voto a troco de 
dinheiro você tem que lutar só 
no dia. do fazendeiro 

Há irmãÓ querido não mim :faça 
engratidão que tu és irmão do 

·, outro ~ue ar:ranca Ó pão do chão 
luta·pela à liberdade Deus 
Te dá o garlardão no dia do 
fazendeiro tu está lá com teu 
iruão· · 

~ por esses direitos, que n?s 
estamos lutando. Embora debaixo 
de peia; nqssos direitos vem 
chegando. Em buaca da liberdade 
,os pobres estão marchando. 
Por~ue ri9s temos o sindicato 
e a deocese nos ajudando 

Conheci o l?MDB ae arrastando pe1o 
eh.ão prometendo a todo mundo 
ae ganhass~ as elei9Ões o pobre 
t~a a mesa rica,1:iuca se faltava 
o pap 

Lutemos a força bruta para 
ganhar as eleição o :primeiro. 
que e1egemos foi o governo de :,1• ~ · 
participação esse deixou o 
ACBE ~m f§I'eve e arrazou com 
essa naçao 

A segunda foi a vice que entrou 
no poder achava que o pobre 
sofria ~õuco precisava mais 
sofre~~ela ganhando um dinhei 
rão os pobres podem morrer. 

As mulheres também lutam 
-···. ·ele,s tem o mesmo ·valor 

. Tem que e:n:frentár a- luta por· 
maior que ela for 
a.luta é no papo no a.mor.e 
no carinho não deixo teu 
irmâ~~4r para a guerrá 
sozinho 

/ 

A governadora Iolanda·eu quero 
agradecer yela sua dignidade 
ela nunca veio nos ver ela 
hoje é do PDS mais eu não 
acredito._, em voe~ 

A esperança na nossa luta 
e como água em pedra aura 
que muito embora de pingas 
bate, bate e até que fura 
quem lutá. sem esperança é 
infeliz sem ventura 

A;governa.dora Iolanda en~regou 
Ó seu poder ao governo transparente 
Foi ser a secretária deste estado 
fraco e doente só tem valor 
quem~ rico pois.aqui não e gente 

j 
O e;óverno Flaviano quem tanto 
o<eovo queria todo mundo votou 
nele sorrindo de alegria pensava 
·que era fartura o plano de 
economia. O governo. transparente até d~mais 

se percupou com a BR 364 e o' dinheiro 
não chegou· já mataram. Chico Mendes 
e o Japão não liberou 

Esse governo escolido e de grande 
autoria só trouxe desesperos 
greve e carestia e seu pacote 
econômico cheio ae· demagogia 

o senador Nabor Junior começou se 
preocupar ajuntou os pa.nos de bunda 
se jogou de lá pra e~ supor cima. 
?\1.,~or baixo tem que ae cadídatar 
o governo do estado ainda diz 
que vai ganhar 

Por~m depois que mataram 
Chico Mendes a nossa luta ficou 
maior ~orgue nóa abrimos os 
olhos e <nao vamos lutar só 

.. te!lios o sindicato e a Diocese 
pra fazer força maior 

No .dia 14 ··de março saiu o 
povo todo na rua em grande 
gri. taria pedindo socorro '\>ara 
o pão de cada dia o~governo · 
F1avíano fez que rito ouvia 
sarnei mandou soltar bomba 
de ~a para acabar com a pútario 

A nossa luta só vai parar 
quando for feita uma reforma 
àgrá:r;j.a radical e forem 
de~rcadas todas as áreas 
de reserva dos nossos seringal 
onde n1s possa viver tranquilo 
e sossegado plantar e ··criar'"!· 
e fazer o nosso roçado 

( 

Meu governo é muito bom~ pol{tica 
qll;~ avia o pobre tem que 
ganhar pouco pra.fazer eco- 
nomia só quem ganha é deputado 
pra curtir sua regalia 

Fensava.m. q~e matauao Chico Mendes 
a 1uta s~ acabava. Foi nesse 
pensamento que muitos fa~endeiros 
se enganava pegava seringueiro 
batia mu.ito e amarrava 
fazia judiação pegava o pobre 
e matava 

Para que isso aconteça vamos lutar 
com força e dis~osíção. Lutar 
contra o desmatamento que provoca 
a erosão. Eleger um sindicato 
que dê dir~ito ao oidadão. 
Lutar.pela reforma agrária 
para repartir esse chão 
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VIII 

Seringueira, Seringueira 
Abençoada por Deus 
Apesar de não ter seios_~ 
Tanto leite já me deu 

E eu ingrato que sou 
Vou cortando o lado·seu 

Tu sabes ó Se.ringueira ! 
-~ 

-- ·-.-Sou amigo verdadeiro 
Tu não recebes carinho 
Eu não conheço dinheiro 

Os ricos se lembram de ti 

Mas se eJquecern do seringueiro 

:r:r 
IX 

Companheira Seringueira 
Deixa eu te acariciar 
Desde criança sonhava 
Contigo me encontrar 
Tu na floresta Amazônica 
E eu lá no Ceará 

Mais um dia minha amiga 
A coisa vai melhorar 
Serei o dono da terra 
E vou poder te zelar 

Ai sim·,. serei feliz 

Quando vier te encontrar 

III 

Mais um dia aconteceu 
E agora'aq~i estou 
Olhando em teus lindos ramos 
o nintto do beija-flor -- .. ~.,.-- 
Bs uma mãe caprichosa 
Que a natureza criou· 

X 

, ~ 

Agora ~u já te conheço 
E vivo a te explorar 

Em troca de todo o bem 

Nós somos da mesma terra 
Ond~ canta o sabiá 
Onde a Reforma Agrária 
Dizem que já vai chegar 
Pra da~ terrq ao Seringueiro 

· Pra morar e trabalhar 

XI 

Que fazes para me ajudar 

Dando teu precioso leite 
Eu fico a te maltratar 

Quando-isso acontecer 
E. a terra já for nossa 

Vou te fazer um poema 

O! Seringueira bondosa 
Seringueira mãe leiteira 
Seringueira mãe generosa 

V 

Perdoa mae generosa 

Tão grande ingratidão 
Se faço isso contigo 
Não é com satisfação 
Pois é com as nossas vidus 
Que enr,icamos_ o Patrão 

XII 

VI 

Se eu fosse um poeta 
De muita inspiração 
Ia escrever um poema 
Com muita satisfação 
E entregar pessoalmente 

Ao Presidente da Nação 

~u te chamas Seringueirà 
E eu seringueiro sou 
A dor que nós dois ~entimos 
Por causa de exploradores 
Está no s unindo mais 
Pois somos dois sofredores 

XIII 

·o poema falaria 

vrr 

De 
Do 

Do 

Da 

uma grande união 
seringueiro e a pátria 
caboclo e o patrão 

I ~ 
falta de assistencia 

Tu ves o meu sofrimento 

como é o me~ trab~iho 
Passo a nÓite na flor~sta 
E i só contigo que falo. 
Seringueira se eu pudesse 

. Ser forte como os teus galhos 

Dadi pelo Presidente 
Pra vergonha da Nação 

J.S.l\RAOJO 

\.... ..... 
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PANELA DE · PBESSAO 

Mtisioa do Seringueiro 

VaIIlôs dar valor ab seringueiro 
\ . ~ 

Valll.ôs da.:r valor esta naçao 

1 

Pois é com o trabalho.desse pov~ 
b.:ls - .• 

-• N 
que faz pneu de carro e pneu de aviao 

Fizeram sandaâha] fizeram i:l..'tlnelãel , 

\' - - inventaram umo.s botinas que a cobra nao moxde nao, 
1 - H Tanta l!::iisa da borracha que nao sei explicar nao, 

bisl ·· _ · 
Encon-treh_pedaço dela em panela de pressao. 

l'IDSICA 00 SERIN;UEIRO 

de : Saraiva 
• •4- 

•\_.• 

1. Seringueiros da .Ámazônia; 
- . - ~ ·do Acre ao Maranhao, 
homem que .,enfrente as feras, 

•p~ t, - 
• ,_ lllit# 

que tem ... nesta regiao. 
:'!· .· 

- ··--enfrenta a, ónça é a 610bra, 
. ~ ,., . 

enfrenta a solida.o, 
-····!-1'-- ..• !'\. 

depois de enfrenta.r-.tuâ.o isso, 

ainda ·enfrenta o seu patrão. 
_I 

/. 

2 S . ,; , h . 
o eringue·iro o um ezoa, 

. ,., 
que tem nesta regiao 

traba.lha. dia e noite 

pra. fazer a produção 

4. Quando_ ale ohega.:ca~cidade . . .. ~ .•... 
.., A , N 

ninguem ~e dã. atençao 
se nã~ fosse o seringueiro 

N • • N na.o corria oacinhao , 
que o nos seus pneus , .., 
que ta sua produçao 

5. Quando elo entra na Lláta 

leva ULl \aldo e uo íacio 
•..• , 

para proteçao dos seus pe 

uma bota de borracha. 

foi atraves deste homeo 

que o Acre pegou o nooe 

de produtor do borra'eha. mas ninguêra lhe reconhece 
, nh A• , t ,.,, soco eoem e opa rao 

Este soldado da selva 

3. já participou da escravidão 
ai veio a.liberdade 

. e lhe deu libertação· 

pois hoje o seringueiro e dono 
·a.e.·'e\lB. produção. 

6 • .Agradeço o seringueiro, 
ho~ humilde e hospita1eiro, 

por ser ele o produtor, • 

do elastico-b.msilci.ro •• 

' .,.., ..•. 
~ ~--------- ~------·------ ---- --------------· .. - ----- . 
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SERilIGUEmos E INDIOS 

A violência contra. os povos ela floz-esta; a si tu.e.']ão 

âa ·~er::-a e. ela :f'J.orCsta; o preço dos prodixtos e o.bas-teciz:101:-t~o ::2os 

no , . 
01:DZ'CSru:'::LOO; os direi·!;os '10:3 })ovos ela. :f.lm ... "csta o o. 

são OS se-to te:a'"!.S C'U.C OS - - . ,_ 
"';;élO senão "'t • ...t.. •..• 

C.l.SCUu1fLOS7 co111 o objetivo do leva.n:lit=">..r a real:.t"'Z.!:-le d~z • 

• 00;.,·. -.- :,.. 

r,-.; csio:iá·r•ia (.C:ÇI1D:}, 
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