Rio Branco-Ac,

6 de Novembro de 1990

Prazado Amigos:

Nos dias 28,29 e 30 de novembro de 1990 foi realizada
uma
reunião da executiva do CNS para discutir os seguintes pontos
de pauta:
1 - avaliaçio dos trabalhos realizados
.
2 - conjuntura local, naâíonal e internacional
3 - plano de atividades para 1991
4 - relação direção e assessoria.
Dentro desses pontos discutidos chegou-se a urna avaliação.
Que muitas coisas foram realizadas, mais que por falta de um
~elhor eritrosarnento entre a direção deixoQ de r~eonstruir mui
to mais. E em muitas· das ~ezes
má informação
foi
a
causa de não haver um melhor aproveitamento dos resultados es
perados. Chegou-se a conclusão de que cada diretor que parti=
cipava da reunião a nível nadional falava coisa diferente.
Exemplo algumas coisas sobre OSMARINO e CARLOS WALTER. Onde
- segundo Mary, Osmarino tinha proibido o IEA de participar no
trabalho das reservas, só que segundo Osmarino ele não falou
nada e que alguém está inventando conversa. Com isso chegamos
a uma conclusão de que se faz necessãrio que as reuni6es trimestrais continuem.
Foi avaliada-toda ~onjuntura, mas não chegamos a tirar nem um
encaminhamento sobre a posição do CNS.
Nas atividades para 91 chegou-se a conclusão que várias atividades importantes precisava acontecer, além do trabalho
dentro das reservas.
As Atividades 91
- Participar
ativamente do forum da a l.Lan a dos povos da flo·,
resta
- Criar uma equipe com urna coordenação para elaborar um proje
to global para amazônia, onde estariam incluídos, saúde, educação, transporte, cooperativa diversificação de produção naturais e novas tecnologias de produção através de experiên cias já desenvolvidas em Xapuri.
- Manter um melhor relacionamento com as entidades de assesse
ria do CNS, entendendo o que deve e pode fazer cada entidade~
- Discutir com a UN1 a possibilidade de rea~izar uma conferên
eia internacional dos Povos da Floresta, para discutir en tre outras coisas a BR-364 e a Conferência de 1992 promovida
pela ONU.
- Realização do III Encontro dos Povos da Floresta e a elei ção da nova Direção do CNS.
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- Continuar com o curso de formação das comissões municipais,
com a participação de um Diretor em todos os cursos.
- Realização de rodízio no escritório do CNS apartir de 91 pa
ra que não fiquem as coisas entregues e decididas por assess~
res.
Com relação à assessoria ficou definido que só o relacionamen
to entre as partes precisa ser mais planejada. E a direção precisa ter melhor entrosamento em relação as atividades que
cada assessor desenvolve. Foram feitas muitas reclamações de
que as pessoas muitas vezes :tem que passar as informações de
sua região para o assessor, que está no' escritório por falta
de uma ação mais ativa da direção. Telefone é um dos grandes
problemas que os dirigentes enfrentam nas suas regiões, por
motivo de estarem ocupados. Os telefones do CNS em relação as
inforrnaçêos, ficou decidido que só a direção do CNS pode pas- sar informações à imprensa ,mui to ernbcrr a os a s s es s oz ê's possamorientar os diretores em alguns assuntos.
Concluindo, os projetos que hoje estão aprovados, em fase de
aprovação ou em fase de execuçãa devem se~ de _inteira respon
sabilidade da Direção para opinar se são bons ou ruins ·para
o desenvolvimento dos extrativistas. Por isso,· em cada região
os projetos ficam na responsabilidade dos representantes· do
CNS regional com o acompanhamento da direção nacional.
Com isso, os assessores tem a responsabilidade de colaborar
com a direção mas nunca serem ufu por-voz dos seringueiros,
salvo se forem autorizados pela direção a fazer tal tarefa.

Atenciosamente,

Obs: Próxima reunião 25/26/27/02/1991
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