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CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 

SEGUNDA REUNIAD DO CONSELHO DELIBERATIVO 
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- MEMORIA E RELATDRIO DOS DEBATES - 

VERSAO PRELIMINAR 

Conselho Nacional dos Serinoueiros 
Rua Guanabara,150 Estacao Exaerimental 

69.900 Rio Branco. Acre 
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LUNSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 

2A. REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
1 A 4 DE AGOSTO 89 

PAUTA DA REUNIAO 

DIA 1 - 

1. ABERTURA: ORADOR: Julie Barbosa de Aouino - Presidente 

2. INFORMES: Da Diretoria: Viaoens. atuacao das entidades, 
situacao financeira. 

Gerais: Associacoes criaoas e outros 
informes oor reo1ao. 

-., AVALIACAO E ANALISE DE CONJUNTURA: .•. ~. 
-Atuacao da sede 
-Atuacao das reo1ona1s 

4. SITUACAO LEGAL E ATUACAO NA JUSTICA 
-Caso Chico Mendes 
-Seouranca 

5 •. pUTROS ASSUNTOS 
-Brasileiros na Bolívia 
-Conselho e Fundacao Chico Mendes 
-Conselho, sindicatos e partidos 
-Reservas extrativistas 
-Lutas contra desmatamentos 
-Atuacao nas areas de coionizacao 

DIA 2 

1. CALENDARID 

2. ENCONTROS MUNICIPAIS E POR SERINGAIS 

3. APRESENTACAO E APROVACAO DOS PROJETOS DO CNS 

DIA 3 

REUNIAO COM ASSESSORES 

DIA 4 

REUNIAO COM AGENCIAS. 
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APRESENTACAO DOS PRESENTES 

Julio Barbosa de Aouino - Xaouri - Presidente do CNS - AC 
Waldecir Alves Gomes - Parauoebas - PA 
Antonio Carlos Lima Barreto - ·oeleoado do Sindicato de Pauni - AM 
Marv Allearetti - !.E.A. - Curitiba - PR 
Sandoval Batista de Arauio - Assis Brasil - AC 
Raimundo Aoriaio de Sa - Rio Branco - AC 
Raimundo Mendes de Barros - Tesoureiro do CNS 
Ivan Ferreira de Lima - Seauranca Osmarino - Brasileia 
Jose da Silva Pereira - Seouranca Osmarino ~ Brasileia 
Jose Juarez Leitao - Presidente do STR Feiio - AC 
Arnaldo Deocidio Ferreira - Curionooolis - PA 
Carlos Walter Goncalves - Comite Aooio aos Povos da Floresta/RJ 
Jose Eder Benatti - CDDH - Advoaado - PA 
Atanaoildo de Deus Matos - Maraba - PA 
Francisco Vasconcelos de Freitas - Boca do Acre - AM 
Manoel Nunes da Silva - Cruzeiro do Sul - AC 
Antonio Luis Batista de Macedo - Cruzeiro do Sul - AC 
Mauro Almeida - Assessor CNS - UNICAMP - SP 
Paulo de Oliveira Looes - Economista - AC 
Julia Feitosa da Silva - CTA - AC 
Sebastiana do Nascimento Melo - Novo Aripuana - AM 
Antonia Soares Ribeiro - Xaouri - AC 
Osmarino Amancio Rodrioues - Secretario do CNS - Brasileia - AC 
Adao Alves Ferreira - Sena Madureira - AC 
Lucia Magalhaes Teixeira - Rio Branco - AC 
Rosa Maria Roldan - Secretaria CNS - IEA 

Coordenador da reuniao: Osmarino Amancio. 



l. INFORMES: 

JULIO BARBOSA DE AQUINO: Aoos II Encontro nao oode ser cumorido 
um calendario de visitas inteoral nas diversas reoioes. Esteve 
em Cruzeiro do Sul e Maraba. Reuniao da Executiva: 17 e 18 de 
maio. Nao foi possível oroanizar visitas onde havia sindicatos 
mais distantes. Aoesar de ter oue realizar viacens a Cruzeiro do 
Sul. Tarauaca. Sena Madureira e Maneei Urbano. nao foi oossivel. 
sendo u~a das razoes ter sido forcado a ficar junho e julho preso 
ao service administrativo no escritorio do CNS. Tambem o 
lancamento de seu nome a candidato a vice oresidente de Lula. 
tomou aproximadamente 20 dias. Temos falta de assessores para 
poder cumorir todo nosso comoromísso de trabalho de base. 
Raimundo foi deslocado para Rondonia, Osmarino preso a situacao 
das eleicoes do Sindicato de Brasileia. Na reuniao do dia 3/8 com 
os assessores faremos um planejamento para podermos realizar 
melhor nosso trabalho de base. 

RAIMUNDO DE BARROS: Trabalhou em Rondonia desde o orincipio de 
maio nos municioios de Ariouemes. Guajara-Mirim. Cacoal, Porto 
Velho e Humaita. Em Guajara-Mirim ha todo um trabalho no sentido 
de nao pagar renda. Os políticos interessados em ganhar votos, 
estao construindo uma casa dos seringueiros. Guajara-Mirím o 
trabalho esta bom, necessitando apenas acompanhamento. No 
município de Cacoal os indios Surui nos pediram ajuda para 
aprenderem a cortar seringa e colher castanha. Os índios mais 
novos estao trabalhando com os madeireiros. Os índios mais velhos 
estao preocupados e ha uma dificuldade de reuniao entre as 6 
aldeias. No município de Humaita temos uma comoanheira na 
lideranca. que tem tido oroblemas de realizar o trabalho devido 
ao machismo. Problema no Serinoal Sao Pedro no rio Candeias oue 
ha 5 anos e reivindicado por 15 serínoueiros e e muito rico em 
castanha e serinoa. O INCRA, por pressao de alouns políticos. 
esta desiqnando a area para projeto de colonizacao, 
desresoeitando os serinoueiros e a floresta. 

ATANAGILDO: Sudeste do Para - Maraba, 6 municioíos foram 
escolhidos para trabalho: Maraba, Parauoebas, Tucurui, 
Itupiranoa. Curionopolis, Sao Joao do Araguaia. Plantio de 
cupuacu desconta como um produto importante em todos esses 
municípios. A luta pela terra continua e oarantia dos castanhais, 
assim como cultivo da aoricultura continua. O movimento sindical 
nessa reqiao tem crescido. Garantir o extrativismo e a 
preservacao da natureza tem sido as prioridades. Em todos esses 
municioios acomoanhou essas reunioes. Conseouimos mobilizar a 
imorensa local e nacional e a uniao com 2000 trabalhadores oara 
pressionar o INCRA. O que temos enfrentado de dificuldade e na 
comunicacao com o CNS, pois o telefone vive ocuoado. Ha 
desentrosamento na unificacao da luta. 



MACEDO: Aoos a reuniao de marco comecamos um projeto com o BNDES. 
com aouisicao de 12 barcos. Fundamos a Associacao dos 
Serinqueiros e Aoricultores do Rio Teio e a Associacao dos 
Serinoueiros e Agricultores do Riozinho Cruzeiro do Vale. que ja 
possuem 12 armazens. Fundamos um escritorio em Cruzeiro do Sul. 
Reunioes no rio Tejo, Amonia, Breu, Valoaraiso, Natal. Vila Porto 
Valter, BR-364 e nas comunicades indioenas Katukina, Poianawa, 
Jaminawa, Areado Baqe, Arara do Riozinho Cruzeiro do Vale, Kampa 
e Kaxinawa do rio Breu. Projetos de saude para indios e 
seringueiros. Barco para os-Kampa e permitir que os Kampa ajudem 
os companheiros que fugiram para o Peru e hoje ~ofrem ataoues do 
Sendero Luminoso. Reunioes nas diversas reoioes. Di~iculdades 
de comunicacao telefonica entre as reaioes e o CNS e vice-versa. 
Dificuldades com os patroes e com a justica. Para implantar a 
cooperativa do Tejo. os serinoueiros do Tejo tem nos ensinado 
muito. Os patroes entraram com 3 interditos proibitorios contra 
ele e Chico Genu e 8 acoes contra serinoueiros que nao querem 
paqar renda. Assessoria do Mauro, CEDI, Manuela e outros. ate o 
momento temos nos saido bem. Prevista a criacao da Associacao dos 
Serinoueiros do Seringa! Oriente e de Valoaraiso. Entreaou 
relatorio comoleto ao CNS dos trabalhos no Jurua. 

OSMARINO: Dificuldade de comunicacao. Problema: criacao da 
Fundacao Chico Mendes e reoercussao na imorensa. Criou-se uma 
comissao de 4 pessoas para decidir sobre o filme. Porem so 2 
Ilza e Gilson Pescador, assinaram o contrato, sem consultar 
ninouem. Deixaram de divulgar o trabalho mais i~portante para 
falar so do filme. Porem o CNS tem tentado contornar o oroblema 
e evitar uma divisao no movimento. dando prioridades ao 
trabalho. Encontro no Humaita e no Aoui. Exolicacao sobre 
reserva extrativista e escolha de aloumas areas para reserva 
extrativista. Os rios Aripuana e Sucunduri foram escolhidos para 
reserva. Jaime lancou um livro e gostaria de voltar ao 
movimento. Preocupacoes: sindicatos e Federacao da Aoricultura 
dos Trabalhadores do Acre. Nao ouerem que a Federacao fiaue nas 
maos do CNS. Santa Quiteria nao foi reconhecida como reserva 
ainda. Situacao dos 60.000 brasileiros na Bolívia oue podem ser 
expatriados. Encontro com o prefeito de Pando. Criado um qrupo 
para estudar a situacao dos brasileiros na Bolivia- secundo o 
Vice-Consulado de Cobija. Nao eKiste um levantamento completo 
sobre essa situacao. Nao foram reoassados os recursos do BNDES 
para Santa Quiteria. Ha necessidade de deslocamento de oessoas 
para as reservas. pois continuam a retirar madeira delas. 
Retomar a discussao do Centro de Pesquisa dos Povos da Floresta. 

VALDECIR: Visita a varies sindicatos no sul do Para e constatado 
o problema com as madeireiras oue em a!oumas rea1oes estao 
afetando os indios. Iniciado um trabalho com mulheres, tendo 
sido escolhidas 2 a 3 mulheres de cada sindicato. somando 
aoroKimadamente 150. Dificuldades de realizar reunioes nos 
diversos sindicatos oara explicar a atuacao do CNS e oue tioo de 
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ajuda o CNS pode oferecer. inclusive junto aos indios. Temos 
dificuldades de transoorte e perseauicao por parte dos 
fazendeiros. Ha necessidade de um plano de acao junto aos 
sindicatos. Eles estao na exoectativa de uma nova prooosta por 
parte do CNS. embora eles tambem acreditem na Federacao. A 
reuniao com as mulheres sera em 11~ 12 e 13 de acosto, em 
Paraopebas. As mulheres solicitam que o CNS ajude na divulaacao 
desse encontro. Pistoleiros estiveram na casa dele fazendo 
ameacas. 

SEBASTIANA: Em Novo Ariouana houve reuniao com 66 pes~oas. onde 
se resolveu criar uma reserva extrativista da boca do Rio Juma ao 
Rio Paxiuba. Temos imensas dificuldades de comunicacao com o CNS 
e ficamos semore esperando que o CNS se comunique. 

ARNALDO - Eldorado - Munic. de Curionooolis - Para. O Sul do Para 
tem sido vitima de uma das maiores violencias no camoo em todo 
pais. Ha o problema do INCRA. que resolveu o problema com os 
latifundiarios. mas nao o problema da posse da terra dos varies 
castanhais. Dentro dessas areas oue o governo desaorooriou ou 
comprou nao temos brigas com os fazendeiros e sim com os 
atravessado~es e madeireiros. E necessario resolver o problema 
de assentamento das familias. com ajuda do CNS. Foram fundadas 5 
delegacias em areas de projeto, que ajudarao a resolver o 
problema com ajuda dos sindicatos. 

JUAREZ -· Feijo: Problema de comunicacao com o CNS. Madeireira 
Ceu Azul continua com a~ derruba~as. Problema de transoorte: 3 
dias para chegar a reoiao de derrubada. Problema de oaqamento de 
renda resolvido na areada BR-364, mas em areas com acesso pelo 
rio ainda nao se resolveu. Necessidade de ass1stencicl iuridica~ 
pois as acoes continuam tr~ns1tanao na jus~1ca. Juiz novo Ce!so 
Salaado esta do lado dos fazendeiros. Devemos tentar cumprir 
nosso ca1endar10 para nao ficarmos desacreditados oelos proprios 
companheiros. 

JOSE - GUAJARAMIRIM: Criacao de reservas: Ouro Preto~ Pacaas 
Novos. Cautario e Rio Novo. Problema com as madeireiras. O 
representante do INCRA me informou que nao podia fazer nada, pois 
os serinoueiros estavam vendendo suas colocacoes. Periao de 
loteamento por parte do INCRA. acabando com o serinaal na reaiao 
do rio Ouro Preto. Havera reuniao dias 4, 5 e 6 em Costa 
Maraues, onde tambem ha problemas oois terras nas maraens dos 
serinoais sao compradas e o INCRA fornece a documentacao de 
posse. 

FRANCISCO LOPES DA SILVA: Ouro Preto: residem 13 familias - 
FUNAI informa que dentro de 2 anos essas familias serao 
desaoroor1adas. Ioaraoe Amarelo do Rio Ouro Preto ~icara como 



reserva biolooica. Onde colocar as familias? Reserva cara a 
areada Boca do Bicho ate o Cachoeira. Problema com os 
pescadores. pois esta sendo realizada~ oesca profissional. com 
tendencias a terminar com os peixes. 

ADAO ALVES FERREIRA: Deoois do II Encontro nao deu para fazer um 
orande·trabalho de base. Formamos 2 dele9acias sindicais. Os 
seringueiros tem cobrado recursos para iniciar o trabalho de 
associacao. para combater os marreteiros. 90% dos que paoavam 
renda nao pagam mais. Jose Teixeira Gôes. arrendatario morador 
no Rio de Janeiro e or: ter um contrato entrou com uma a.cao na 
justica e notamos oue o juiz nao esta se posicionando bem 
claramente. A acao esta suspensa ate se aoresentar documentos 
leoais do seringa!, que nao existem. Outra acao ganha por 
problemas de renda com 4 serinoueiros. Madeireiras invadiram 3 
locais de reserva e INCRA mandou um funcionario e 1 deleaado do 
IBAMA oue agiram de forma correta, fazendo uma verificacao na 
reserva e encontrando fatos alem dos aoresentados. Conseauimos 
retirar os madeireios da reserva. Ha b serrarias grandes em Sena 
que continuam a retirar madeira e a fazer ameacas. Ha 
madeireiros Que sao serinqalistas e ao mesmo temoo fazendeiros. 
Ha pressao de 4 ver-eadores contra os serinaueiros: Jose Vieira 
de Farias(PMDB>. Fr-ancisco Moreira(PDS>. Jose Rufino(PMDB> e 
Ronaldo de Queiros<PDS>. O primeiro e o terceiro do PMDB e o 
secundo e quarto do PDS. Eles tem atacado bastante o movimento 
sindical. O INCRA nao fez nada com relacao as estradas nos 
projetos de colonizacao. Deoutado Raimundo Salles ja comprou 
varies lotes dentro do Projeto Esperanca. Os vereadores deixavam 
que os madeireiros fizessem as estradas para livrar a 
responsabilidade do governo. Sena nao recebeu nenhuma ajuda de 
entidades para realizar seu trabalho. mesmo assim tem 
desenvolvido o trabalho sindical. Adao cheoara dia 15 e tracara 
um plana trabalho nas areas. 

MACEDO: Senador Aloisio Bezerra defende o asfaltamento da BR-364. 
por interesse pessoal, pois ele esta comorando grande extensao de 
terras aci longo da estrada. Parque da Serra do Divisor (do 
Parana da Viuva. vindo da fronteira do Peru. subindo ate o Rio 
Amonea}. Dentro do parque esta a sede do Município de Marechal 
Taumaturgo. reserva dos índios Jaminawa do Iaaraoe Preto e 
municioio de Marie Lobao. Ha 12000 familias.de serinaueiros 
dentro do paraue e nao houve discussao com a base para criacao 
desse parque. Ja foi encaminhado pelo CNS documento para solucao 
desse problema junto ao IBAMA. Houve propostas em Feijo. 
Cruzeiro do Sul e Tarauaca de reservas extrativistas. embora o 
INCRA nao tenha se pronunciado. Os serinoueiros estao se unindo 
para evitar a retirada de madeira. Primeiro emoate com 40 homens 
no ser1naal Natal. Estamos tentando consolidar o trabalho 
sindical com o CNS. Visitei a estrada Transacreana e fui 
convidado para uma reuniao. Estive com Manoel da Forca Sindical. 



mas· o Bezerra, vereador do PMDB ameaca nao dar macuinas a menos 
que se derrube o Manoel na Associacao. Manoel precisa de mais 
aooio do CNS para vencermos esta situacao. 

RAIMUNDO DE BARROS: Particioou em Belo Horizonte de um debate com 
200 oessoas na Secretaria de Aoricultura, sobre a morte do Chico. 
Entrevista com sete jornais em BH, visita ao Prefeito do PSDB, 
que tem bom relacionamento com entidades. Despesas dessa viaoem 
foram bancadas pelo PT, PV e Laooa do Nado. Esteve em Santos, 
sede do Sesc, estudantes, professores, políticos. Viaoem a 
Brasil ia, com Assis e Jorge,no Ibama. reivindicando prece da 
borracha, fiscalizacao desmatamentos no vaie do acerr. Reuniao 
com Romeu Tuma para fiscalizacao e controle sobre Joao Evaristo 
em Xaouri para desmatar e reorimir serinaueiros, inclusive 
matando nos empates. Fez entrevista na casa reliaiosa onde estava 
hoscedado para TV italiana, muito sensíveis e calestra para 
padres e freiras, interessados em colaborar com, conselho e 
sindicato. Viaaem a Brasil ia foi iniciativa e desoesas paoas pelo 
Conselho. Viaoem a Italia convidado pela Central Sindical 
!tal iana e Federacao da Juve.ntude Comunista Italiana. Visitou 
cinco cidades, particicou de concentra.coes grandes, nas festas 
reoionais da federacao da Juventude Comunista Italiana. Se 
pronunciou sobre a situacao vivida pelos povos da Amazonia antes 
e depois· da morte do Chico. crescimento e admiracao da luta. 
Querem contribuir com a luta. financeira e política. Mas nao 
querem ser apaga fogo em emergencias. Querem conhecer a 
verdadeira luta para ter um projeto bem montado e atender as 
necessidades do povo. Encontrou com jovens nicaraquenses e isso 
foi uma aleqria. Tambem encontrou com palestinos. Teve audiencia 
particular com secretario geral da Federacao da Juventude 
Comunista Italiana e com secretario oeral de assuntos estudantis. 
Querem assinar um contrato por tres anos para manter um 
sindicalista acui na Amazonia. Ir no final de dezembro cara 
participar das d iscussoes da uni+ icacao do · Pa.'r lamento ELtrooeu. 
Quando perguntam se as entidades devem se dirioir a Ilzamar diz 
que nao, mas que devem se dirioir aos companheiros do CNS. 

FRANSCISCO VASCONCELOS - BOCA DO ACRE. Pontos complicados. Nao 
tem via d~ acesso aos serinoa1s oela distancia e falta de 
recursos. Fez viaoens aos serinaais mais certos. explicando que 
nao se deve parar de paoar mensalidade ao sindicato. que era 
orientacao dada cor peleoos. Orientar que teria uma nova chaoa, 
do lado dos serinoue1ros e nao dos patroes. Foi a Oeleaacia do 
Pauini e conversar cara continuar paoando e fazer parte da nova 
chaoa. Causa indioena: visitou Serinaal Maracaju, com os índios 
de la. junto com CIMI. Exolicou posicao da alianca entre os povos 
da floresta. Nao codem fazer viaqens porque os rios sao muito 
distantes. Seringa! Antimary tem problemas de exou!sao de 
serinaueiros e precisam estudar a s1tuacao. Leva dois dias de 
viagem e nao puderam chegar na area. Trouxe o problema para 
reuniao. Outra situacao e no Purus, nao auerem paaar renda e 
estao ameacados de eKou!sao. Disse que precisava de condicoes 



financeiras oara ir ate a area e que deoo1s dessa reuniao iria 
buscar solucao. Nao orec1sara fazer ooosicao sindical porque o 
atual presidente esta ouase entreoando a eles. O atual nao vai 
concorrer. 

JULIO BARBOSA: Foram realizados auatro emoates. Esse foi o ano 
que nao conseou1ram dematar em Xapuri. Nenhum conseouiu. O que 
tentou foi o Joao Evaristo, colocou peoes e os serinoueiros nao 
puderam entrar. Fazendeiros brocaram e nao derrubaram. 
Mobilizacao foi arande em 4 emoates. Foi. por isso oue nao cumpriu 
aloumas viaaens. Sua colocacao estava proxima desses emoates. Em 
Rio Branco tambem aconteceram dois emoates. Nas historia dessa 
reqiao foi o ano com mais resultado. Em maio oarticipou de 
seminario da Uniao dos Estudantes em Belem. Conversou com lider 
Luiz Vilanova do Maranhao. Juntando todos daoui ele e o oue tem 
mais risco de vida. Conseouiram invadir - ocupar 12 fazendas. 
pelos sem terra, liderados oor ele. Sentaram com Presidente da 
UDR do Para e fizeram um debate tambem com o Diretor da FIESP. 
Luís Vidioal. Mil estudantes participando do debate. Palestra 
muiot boa. Aprender com os trabalhos feito pelo Vilanova. 
Convidou ele para um debate no Acre. 

Maraba - participou do Segundo Seminario de Meio Ambiente. 
Discutiram minerio. mercurio nos rios, entendeu qual o prejuizo 
do mercurio na acua. Esteve na deleaacao com Mauro. Chico Genu, 
em Brasil ia. com audiencias em varies setores. Pedindo: ouestao 
do interdito oroibitorio contra Macedo com Ministro da Justica. 
pedindo presenca da poiicia federal em Cruzeiro do Sul. Deu oara 
entender oue os serinoue1ors tem um peso palitice muito grande. 
No Palacio do Planalto subiram sem documento e sem rouoa 
adequada. Mas disseram oue eram serinaueiros. mandaram subir 
looo. Em Sao Paulo particpou do lancamento da Alianca dos Povos 
da Floresta. Dali foi a Porto Aleare fazer o lancamento da 
campanha de defesa dos Povos da Floresta. Fez palestra na AGAPAN 
com mais de 250 pessoas. Grande debate sobre a ouestao amazonica. 
Reuniu-se com arupo de sem terras no acampamento. Resistencia de 
permanecer lutando e mais dificil porque estao parados. sem fazer 
nada. e ~ituacao mais dificil do que os serinouieors~ que lutam 
em cima da terra deles. Reuniao com Olivio Outra e com bancada 
petista da camara municioal. Em Sao Paulo particioou do ultimo 
dia da campanha estavam Macedo. Ailton Krenak, Apurina. 

Seminario de Meio Ambiente na Secretaria Estadual de Cultura 
oficina cultural tres rios - SP. e com presidente da Associacao 
da Jureia. Nossa luta e para defender o meio ambiente. Mas isso 
tem muitas diferencas em todo o oais: nao jogar papel no chao~ 
aauas poluidas. Aqui defender o meio ambiente e defender nossas 
colocacoes. Existem muitas diferencas na defesa da ecoloaia nesse 
pais. Nos precisamos ver como encarar a defesa ambiental nesse 
pais. 



Foi a Italia para defender o proJeto do TeJo. sem conhecer o 
pro1eto. A unica pessoa aue encontrou para +a!ar do pro1eto foi o 
Mauro. O Macedo devia ir e nao pode. Foi dia 5 e estudando o 
projeto no aviao. Associacao dos Biologos estava programando a 
reun1ao. Dia 6 participou de uma audiencia na sede dos Biolooos 
italianos onde exolicou o que era a criacao de reservas 
extrativistas e o oue sionificava a reserva do Te,o 
(desaorooriacao> para a Amazonia. Particioou de um programa com 
Maur1cio Gnerre na TV. com atores de cinema. com medices. atores 
de teatro. Compararam ele com um velho que morou na Amazonia como 
oarimpeiro em 1952 ~m Roraima. ·Propos que fizesse uma o+erta de 
diamantes oara a reserva do Teia. Disse que dava um oar1moo aue 
nao era dele em Roraima. Foi obriaado assumir que vai ~ontribuir 
com a criacao da reserva. Proarama sera divu!aado dia 9 a nivei 
nacional. com chamada cara apoio financeiro, de dois em dois 
minutos. apresentando o numero da conta para o projeto do Te10. 
Esse sera o comece do trabalho cara se concretizar a ai1anca dos 
povos da floresta. 

Usineiro que tem usinas em Sena Madureira e Eiruneoe visitou o 
CNS. Existe boicote oelas pneumaticas ao preco da borracha o oue 
9era crise nas cooperativas. Xaouri tem borracha acumulada e nao 
tem preca para vender. Comecou a conversar sobre a alternativa de 
comprar usina. Edqar Medeiros telefonou propondo uma usina para o 
Conselho dirioir ou paoar uma taxa para usar. Dia 7 tera reuniao 
com ele em Rio Branco. Descobrir o que ele quer arrancar do 
Conselho. Mas vao abrir dialoao. Cruzeiro do Sul tambem esta 
ne9ociando usina de beneficiamento. Isso vai folgar a situacao 
econom1ca dos serinqueiros. Situacao das cooperativas nao ta boa 
porque o prece nao ta. Isso e resultado da morte do Chico, ainda. 
porque cortando o comercio da borracha serinaue1ros nao aauentam 
ficar na colocacao. 

SEBASTIANA: Em Manaus tinha material do conselho. na FETAGRI e 
levaram: um gravador. uma maquina fotogra+ica. um motor de popa e 
cinco caixas que estao na casa do Osmar em Novo Aripuana. O 
trabalho la e dificil porque tem malaria. heoatite e auando vo!ta 
fica doeMte. nao tem atendimento de saude. Novo orefeito tem dado 
aooio aos trabalhadores e sindicato. Tem se colocado a disoosicao 
para a1udar o conselho e o sindicato. Os vereadores nao oostam do 
trabalho do oreteito e o oerseauem. Nao tem dificuldade de 
enfrentar fazendeiros. porque nao tem fazendeiros na reoiao. Tem 
comerciantes que se dizem donos dos ser1naa1s. Desde 8~ o imoosto 
sobre a terra e contro!ado pelo sindicato e eles nao paoam mais. 

ADAO: Sindicato de Manoel Urbano visitado no comeco domes de 
julho e que foi fundado no principio do ano. Area com muitos 
serinoueiros e que merece impu!so do CNS nessa area. embora eles 
tenham falta de recursos. 6U filiados. 15 de setembro havera 
uma assembleia e contam com a1uda do CNS. Qual atuacao do CNS 
nas areas de reserva? A questao de Sena tem oue ser bem definida 
nesta reun1ao. 
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JULIA: Viaaem com Pedro Ramos. Leidi e Julia oara Milao. 
acomaanhado de indios. Ato publico, oroarama de TV (Pedro 
falou). Esclareceu-se oue quando Eurooa dese1ar contribuir com 
projetos para salvar a Amazonia. consultem os reoresentantes dos 
serinaueiros e dos indios. Discutida ouestao do Projeto Jari no 
Amapa. 

OSMARINO: Particioacao de encontro com pessoal da Acao pela 
Cidadania. solicitando que o trabalho de levantamento sobre a 
justica no Acre seJa extendido para outros estados. Proxima 
viaaem programada para Rondonia. Congresso da curem Sao Paulo. 
Discutidos problemas de seouranca e auto-defesa. Discutida 
questao do caso Chico Mendes, e prevista reuniao com a direcao 
nacional da CUT. em aaosto e setembro. Encontro com Lula. 
colocando a questao fundiaria. Participacao no programa Roda 
Viva de aoroximadamente 2 horas ao vivo. Palestras na PUC e UFF 
no Rio de Janeiro. no ABC e Osasco. Encontro com Vicentinho, 
presidente do Sindicato dos Metalur9icos de Sao Bernardo. 
Encontro com Erundina e·Marilena Chaui. Procramas de radio para 
o !BASE e outras radies. Contato com a TV americana~ que filmar~ 
a queimada do Alemao de 2000 haja derrubadas. dia 6/9. Outras 2 
queimadas no proJeto de coionizacao serao filmadas (200 ha e 90 
ha). A participacao nos Estados Unidos da Anistia Internacional 
nao foi possível. pois houve problema para conseouir o visto. 
Participacao em protesto contra a impunidade em casos como Bateau 
Mouche. 

MANOEL NUNES: Encontro com os serinoueiros de Valparaiso. 
Situacao terrivel: 1 lata de letie e trocada por 15 ko de 
borracha. Eles nao auerem mais oaoar renda e pedem ajuda ao 
sindicato. Em Cruzeiro do Sul nao ha muito desmatamento. Na 
serra do Moa. desmatamento serio. particioacao de Aloisio 
Bezerra. Denuncia centra Gil do INCRA, oue nao permite nem 
sequer 04e os sindicalistas viagem no carro. 

RAIMUNDO: Joao Maia possui 3952 ha de terra reoistrada em seu 
nome no serinoal Sao Francisco em Assis Brasil. 

2. AVALIACAO E ANALISE DE CONJUNTURA 

MACEDO: Avalia a atuacao do CNS na reaiao. A partir de sua 
atuacao junto aos serinoueiros sente que a situacao tem mudado 
bastante e para melhor. No inicio da atividad.e com oresenca de 
Raimundo Barros e Chico Mendes. percebeu-se o in1c10 de mudancas 
dese1adas. Exemclo: d1scussao conjunta com ser1naue1ros. 1ndios e 
estudantes tratando de posse da terra. preces. Esses encontros em 
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Tarauaca e Feijo e Cruzeiro do Sul culminaram com passeatas 
ecologicas. Essas atividades desencadearam uma luta jamais vista 
na reqiao. Se por um lado isso desoertou um desejo na sociedade 
de ampliar a discussao, essa luta chamou a atencao dos patroes e 
dos politicos. Essas oligarquias combatem a atuacao do CNS,mas 
por outro lado temem a atuacao dele. Os pilares dessas 
oligarquias foram abalados. Isso ocorreu com poucos recursos (126 
mil cruzados novos e o valor deu~ banheiro de uma casa de 
político). O ganho imediato do movimento foi a criacao de 
associacoes de seringueiros e indios. que ja estao vendendo sua 
producao em Cruzeiro do Sul, eliminando os intermediarias. Nesse 
meio tempo a sede do CNS atuou conforme suas oossibilidades. Que 
sao ainda limitadas: secretaria. poucos assessores. dificuldades 
de comunicacao tanto num sentido como no outro. Os trabalhadores 
nao devem participar da vida do pais apenas no cabo da enxada. Os 
trabalhadores devem ter atuacao em todos os niveis~ inclusive em 
nivel partidario. Em Tarauaca e Feijo nao teve presenca do PT~ em 
Cruzeiro do Sul o CNS e outros movimentos populares devem se dar 
conta de que existe um movimento crescente. Os políticos dos 
partidos dominantes tentam botar o braco na cintura dos 
movimentos da reoiao, e nao se entende porque razao o PT nao atua 
na regiao. Nao conhece o nome dos presidencíaveis no pais. Mas o 
candidato a presidente mais proximo dos movimento dos 
trabalhadores seria o Lula. Nesse país.qualquer que seja a pessoa 
que deseje fazer uma coisa certa provocaria uma guerra civil no 
pais. Se o Lula fosse eleito. seria esse o resultado. Mesmo 
assim, como trabalhador. votaria no Lula. Quanto aos 
outros.incluindo Collor de Melo. e importante saber que Collor • 
quis com sua caca aos marajas chamar atencao para um estado 
pequeno. Nem vai falar de Ulisses Guimaraes, porque seria perda 
de tempo. Queremos criar a Reserva Extrativista do Teio; queremos 
RE no Rio Muru~ no Rio Tarauaca (Seringa! Alagoas>i no Rio Feijo; 
e na Amazonia inteira. Lutamos por isso, mas as decisoes 
juridicas nao sao nossas. O que temos nessa luta e nosso poder 
de pressao. Para continuar com esse poder de pressao e preciso 
estarmos cada vez mais organizados. atuantes. Precisamos tambem 
formar nossas liderancas políticas, que saiam de nosso movimento. 
A conjuntura atual e marcada pelos baixos preces do produto. As 
reservas extrativistas precisam do apoio de uma política de apoio 
aos p~ecos para o produtor. Quanto a viagens, e importante saber 
que o nosso trabalhoso ira vigorar na medida em que se 
desenvolva na base trabalhos que sejam palpaveis e que sirvam de 
exemolo aos trabalhadores. Quando vi o lancamento de um membro do 
CNS a vice. mesmo sendo do Lula. achei oue poderia ser 
desoastante. porque em nivel nacional poderia vincular 
partidariamente o nome do CNS. Com os nossos trabalhadores, 
precisamos ter ainda uma preocupacao. Na Amazonia. ha muitos 
serinaueiros: (no Rio Tejo. ha tres mil serinaueiros. mas nem dez 
por cento tem carteira de identidade, nem reoistro de nascimento. 
nem titulo de eleitor). Se nao tivermos essa oreocuoacao. 
estaremos criando uma estrutura aue podera ser derrubada 
facilmente (hoje, os patroes estao vendendo ou pe!o mesmo prece 
ou mesmo abaixo do prece da cooperativa para derrubar a 
cooperativaJ.A situacao nao esta boa. As condicoes financeiras do 



CNS sao insuficientes para realizar o que se deseja. O numero de 
assessores e muito pequeno para continuar o trabalho. O nivel de 
informacao entre nos esta muito baixo para o que se precisa 
fazer. Tudo comeca com nada e ja temos alouns ganhos positivos. 

MAURO: Quanto a avaliacao do movimento vejo que apesar da morte 
do Chico todos perceberam que teriamos que dar um salto adiante. 
O movimento a partir do II Encontro em marco se consolida, 
apliando efetivamente o desempenho do CNS a outros estadas como 
A.mapa, Rondon ia e Mar aba. Existe uma esoeranca de reforcar suas 
lutas com auxilio do CNS~ trazendo apoio financeiro e •tecnico. 
Xapuri, Brasileia e Placido de Castro sao exemolos do apoio do 
CNS. O apoio do CNS e amplo, sem discriminacoes. O CNS nao pode 
se mostrar como faccao partidaria. embora seus membros tenham 
suas pasicoes politicas. Apesar de alguns erros, o CNS tem 
mantido essa linha aoartidaria, diversificando seu prestigio 
nacional e internacionalmente, defendendo os trabalhadores. 
Houve um-momento em que o governo estadual com a necessidade de 
conse9uir financiamentos internacionais, comeca a defender a 
ideia de reservas extrativistas. Devido a aproximacao das 
eleicoes, o governo estadual teve que se definir melhor, 
posicionando-se ao lado dos fazendeiros. O governo federal por 
outro lado, tenta 6 dialogo com o CNS, para defender sua politica 
ambientalista. 

JULIO BARBOSA DE AQUINO: Estou de acordo com o que Mauro 
colocou. A decisao de se falar de uma conjuntura nacional e 
necessaria pois atras do nosso movimento ha toda uma politica, da 
qual temos que participar. Temos varios candidatos a presidencia 
da republica e seu tema principal e a defesa da Amazonia. Zamir 
Teixeira. oue veio no aviao onde eu viajava. defendeu uma 
politica de reflorestamento. que seria feita pelas maes de 
familia. Hoje todos defendem a ecoloaia, inclusive o Collor de 
Melo. Os orgaos dentro do governo estao sendo mudados. como a 
extincao da SUDHEVEA. criacao do IBAMA. etc. Temos que nos 
preocupa~ com a situacao nacional. Estou certo que a maioria dos 
presente votara este ao pela primeira vez e temos que ter 
respo~sabilidade. Caiado defendendo o direito a propriedade 
privada. vai contra nossos interesses de reforma aararia. 

ATANAGILDO: A luta dos trabalhadores tem que ter um programa. 
Neste pais temos 2 camadas sociais: de um lado os trabalhadores. 
de outro a burguesia. Nao podemos deixar de discutir o asoectos 
economico. político e social. As assessorias podem ser 
importantes para levar aos trabalhadores informacoes da 
conjuntura nacional. Na ocupacao do INCRA em Maraba, os 2000 
ocupantes exigiram um plano. Os camponeses sao avessos a 
discussao de politica. portanto precisamos esclarecer essas 
pessoas. A questao da reforma agraria e fundamental neste ano 
presidencial. Creio que quem representa nossos interesses neste 
momento e o Lula. 
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CARLOS VALTER: Suoestao: sempre que o CNS se reunir. fazer uma 
discussao da conjuntura, para avaliar o comoortamento dos ami9os 
e dos inimigos. Iniciativa de lancar o Julie a vice de Lula 
surgiu entre os ambientalistas e petistas do Rio Grande do Sul. 
Ano passado dentro do PT ja se pensava em lancar a candidatura do 
Chico a vice. Dois nomes foram ventilados: Julie e Raimundo. A 
candidatura nao era partidarizada. pois seria pela Frente 
Popular. Eu pessoalmente fiz a defesa do Julio na convencao do 
PT e me orgulho. Depois de 30 anos teremos a chance de eleger o 
presidente da republica. Pontos chaves: pagamento da divida 
externa (US$120 bilhoes de dolares). Se Collor ganhar como se 
pagara essa divida? Com recursos da Amazonia e sacrificio dos 
trabalhadores. Temo que as bandeiras ecolo9icas possam se voltar 
contra os trabalhadores. No momento de conseouir financiamentos 
la fora. podem usar bandeiras ecolo9icas~ tipo parques, onde os 
trabalhadores nao possam sobreviver. 

OSMARINO: Ao lancarmos a candidatura do Julio, pensamos na 
questao seguranca. reforma aoraria e·violencia. pois estamos 
certos que ele defenderia estes pontos. Ate o momento nao temos 
feito discussoes partidarias junto aos sindicatos. E imoortante 
nao atrelar-se a um partido, mas conhecer todos •. Ate dentro do 
PMDB temos tido um dialooo, no caso da vinda da Acao pela 
Cidadania. como Plinio de Arruda Sampaio e Severo Gomes. Algumas 
entidades estao preocupadas que o CNS vire uma central sindical. 
Quando a Nova Republica surgiu o numero de assassinatos no campo 
dobrou e· temos medo que se alguns desses presidenciave1s ganharem 
ocorra o mesmo. Seria imoortante que os pres1denciaveis viessem 
discutir seus programas de governo e tambem apresentar a eles 
nosso plano de trabalho. 

MARY ALLEGRETTI: Analise de conjuntura do movimento: no I 
Encontro do CNS. Roberto Santos falou sobre a falencia da 
borracha •. devido aos serinoais de cultivo~ entao nao haveria mais 
esceranca para os ser1ngue1ros. ~1u1tos da plateia se retiraram 
revoltados. Quando este movimento comeccu os serinüue1ros eram 
considerados como uma cateacr1a em el:tincao e ou eram exoulsos 
para a cidade, ou trabalhavam assalariados nas fazenda ou ficavam 
escravos dos oatroes. No orimeiro momento para sair dos 
ser1naais os seringueiros oueriam indenizacao. Depois passaram a 
propor acordos para ficar na floresta. mas com os mesmos 100 ha 
que eram destinados aos colonos. A proposta de permanecer na 
floresta. sem os patroes. deu os prime1ros passos para a ideia de 
reservas extrativistas. A lioacao com os ambientalistas. a 
posicao supra partidaria e a base sindical foram os alicerces 
para o desenvolvimento do movimento. No momento esta havendo uma 
valorizacao da floresta. com perspectiva de uma alternativa 
econom1ca para os serinaue1ros de tai forma que eles nao correm 
amis o risco. talvez. de serem urna cateaor1a em extincao. E a 
reserva extrativista oue antes era uma luta politica podera 



passar a ser uma perspectiva economica para os serinoueiros. Mas 
para isso precisa mudar a estrategia geral. A etapa de campanhas 
grandes de divulgacao esta es9otada. Temos que partir para a 
implantacao das reservas como uma solucao que precisa tecnoioqia. 
muito trabalho de pesqujsa e organizacao. 

MAURO: Com relacao a candidatura do Julie. devemos ter alauns 
principias gerais: os membros individuais do CNS podem lancar-se 
como candidatos. desde oue se atastem de seus caroos no 
movimento. E necessario Que qualouer tipo de candidatura passe 
por uma discussao do CNS e que ela reflita um programa e que seia 
abranqente, levando em consideracao os aiiados do movimento. 

ADAO: O que o CNS precisa de mais trabalho de divulqacao nas 
bases, pois divulgacao externa ja temos. Apesar do carater 
apartidario do CNS, nao podemos deixar de educar nossos 
companheiros politicamente, para solucionar o problema de reforma 
aoraria. Quem votar contra o Lula esta votando contra a reforma 
a9raria. 

3. TEMA: RESERVAS EXTRATIVISTAS 

JULIO BARBOSA: Existem muitas propostas contraditarias em relacao 
as reservas extrativistas e esse e o tema de discussao. Um dos 
exemplos e a Reserva do Maoia que vai ser explicada pelo Anselmo 
do CIMI. 

ANSELMO: O que e o Macia? 

JULIO: Uma area formada oor pessoas que sairam da Colonia 5 mil 
aqui per~o de Rio Branco e formaram o Ceu do Macia~ no Amazonas. 
O padrinho Sebastiao diriae essa comunidade e tem processo contra 
ele em Rio Branco. pelo uso da maconha. Usam o santo daime e a 
santa· maria. que e a maconha. Muitos artistas e politicos verdes 
estao lioados ao Maoia. 

MAURO: Explica que no rio Tejo muitos serinoueiros tomam o cioo e 
tem uma e:< per iene ia de "tel ev isao de caboclo". Mary diz que 
existem tres versoes: indi9ena, serinque1ra e urbana. Gente do RJ 
esta tentando pegar carona na questao das reservas para ieoitimar 
o c:onsumo. 

ANSELMO: Explica que parte da areà pretendida para c:riar a 
reserva peqa a area indigena Jamamadi. Governo propoe a criacao 
de Florestas Nacionais e Colonias Indiaenas ao lado da Reserva do 
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Mapia. Mas os indios nao auerem a demarcacao de usas areas como 
Colonias. Governo diz oue os indios podem usar as Florestas 
Nacionais~ mas eles nao aceitam. A areado Macia foi aorovada 
como reserva florestal e o INCRA solicitou parecer do INPA e do 
CNS. 

MAURO: Pergunta se a comunidade foi ouvida sobre o conflito com 
os grupos indígenas. Anselmo disse que sim. Eles argumentam que 
incluir essa area e uma forma de protecao na medida em que os 
indios nao teriam essa area ooroue seria transformada em floresta 
nacional. Fere os princípios da reserva extrativista. ~a area 
existe uma comunidade oue e definida como ''comunidaime". 

CARLOS WALTER: Reserva do Maoia esta sendo criada sem aooio das 
comunidades indioenas, o que fere a alianca dos povos da 
floresta. Conselho precisa se posicionar. 

BENATTI: duas preocupacoes: qual a relacao que o movimento tem 
com o Estado? Deve ficar claro para o movimento nao se 
transformar em um braco barato da administracao e do Estado. O 
movimento nao deve administrar os erros que nao criou. Outra 
questao e jurídica. Todas as areas sao criadas oor decreto 
presidencial e cabe unicamente ao Pres. da Reoublica. E um ate do 
Imperio porque o Estado cria quando quer. Quais sao os institutos 
juridicos que precisam ser criado e definidos para dar autonomia 
a sociedade civil. Concessao de uso e uma criacao que soda 
poderes ao Estado, tambem. O movimento tem que direcionar a 
questao para nao ser mao de obra barata e manobra para o Estado. 
porque a maior parte das terras sao da uniao ou devolutas. 

MARY: qual o estatuto jurídico que daria essa autonomia? 

BENATTI: propriedade privada. posse. direito real de uso, 
(melhoramento do aforamento) sao exemoios. o movimento pode criar 
um melhor e deve ser pensado. 

MACEDO: Nao tem nada contra a criacao de RE para o pessoal do 
Map1a. Mas nao se pode aceitar que o governo crie uma floresta 
nacional em area que e indigena. As areas indi9enas no Acre ja 
foram delimitadas mas aouardando re9ulamentacao. E uroente a 
regularizacao fundiar1a das areas. Urgente criacao das reservas 
do Tejo, Riozinho do Cruzeiro do Vaie e Natal; que o Parque 
Nacional seJa transformado em RE; do Valparaiso. do rio 
Liberdade. Essas sao as reivind1cacoe~ do Jurua. 

MARY: O Conselho deve fazer um balance da situacao aeral das R~~ 
quantas foram cri~dae. como esta a situacao. 
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RAIMUNDO: No Acre temos: Sao Luiz do Remanso reconncida e 
delimitada com uma escola construida e nao funcionando ainda e 
duas naos construidas e funcionando.Concessao de uso ainda nao. 
Cachoeria reconhecida mas sem delimitacao e sem concessao de 
uso.Serinaueiros foram chamados no INCRA mas nao sabem porque. 
Existem 5 escolas ha mais de 2 anos e em imolantacao um posto de 
saude e nucleo da cooeorativa. S.Quiteria nao tem de!imitacao e 
nao concessao de uso. fem escola nao sabe se funciona. Tem 
mini-usina funcionando. Sena Madureira tem Macaua e os 
companheiros nao conhecem. Serinoue1ros reivindicaram~ 
Cachoeira; SL Remanso que seria transtormado em co1on1zacao. e e 
area antioa de ser1naue1ros foi oticial1zada; S.Quiteria era 
tambem area de colon1zacao e +01 trans+ormada em RE. Em Sena o 
Macaua tambem foi de~aorooriada para fins de colonizacao. Nao tem 
trabalho de base. As areas reivindicadas oelos serinaue1ros tem 
sido encaradas com desoreso pelo INCRA no Acre. 

JULIO: Areas fora do Acre. Amaoa esta discutindo Maraca e Caiari, 
num processo complicado. Rio Purus sserinoalistas estao 
oferecendo seringais para o Conselho. 

RAIMUNDO: Rondonia tem o Serinoal ouro Preto que e area 
reivindicada e deve ser atendida. e a mais proxima. No rio 
Candeias. municipio de Ariquemes. serinaal Sao Pedro, ha mais de 
cinco anos reivindicada. tem uma decisao do \INCRA para fazer 
co!onizacao. Deoois de reuniao que decidiu que seria RE pe!o 
potencial de recursos. soubemos que deputados juntaram sem terra 
(iou funcionarias e comer1cantes> fizeram acamoamento no INCRA e 
reverteram o quadro. 

JULIO: Serin9al Porto Rico foi desaorooriado para RE. Dep 
Estadual Felix Pereira pediu desaoropriacao de 4 ser1naais 
Floresta. Bosque~ Siberia, Boa Vista e Porto Franco oara 
transformar em colon1zacao. 

MARY: O Amaoa esta com as areas Maraca I, II a II ia 
desaoropr1adas e destinadas a Reserva. Trouxe para o Conselho o 
relatorio final feito por eou1pe do Incra, IEA e assessoria de 
Jean Dubois. No caso do Amapa fala-se dessas tres. Sao areas 
muita diferentes das outras do Acre e tem um problema muito 
serio: muito pouca gente na area. deoradacao de recursos. e 
abandono do extrativismo na area. Um levantamento antrooolooico 
sobre o que o pessoal deseja na area precisa ser +eito pelo 
Conselho antes de tentar no Amaoa alao que pode nao dar certo. 
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~NTONIO CARLOS: Pauini. Amazonas RE no Serinoal Sacado, area ia 
desaoropriada. Pessoal ta morrendo a minoua. os marreteiros 
acabando com eles. Foi muito dificil checar ate la. üs irmaos do 
cara que vendeu diz oue nao quer que ninquem entre la. Nao tem 
outra sa1da ora eies porque senao vao ser Jogados tora. 

üSMARINO: Acha importante se posicionar contra ou a favor do 
Maoia e alem disso saber como nos posicionamos no processo de 
criacao de reservas extrativistas. Como deve ser, quem deve 
dirio1r, como deve ser a oraan1zacao de~tro, estrturuacao do 
conselho municipal. como deve ser feito para oue saia ~ma reserva 
extrativista. Ex do Pauini. Onde tem indios e area indioena e o 
conselho nao va1 alimentar brigas. Precisa saber se houve 
encontro com seringueiros e indios e quem esta diri9indo essa 
reserva. quem esta oor tras dessa reserva. So deve ser criada 
depois de um trabalho la dentro porque la e muito dinheiro (5 
milhoes de dolares> e os serinoue1ros nao estao sabendo nem os 
indios. 

JUAREZ: Tem conhecimento de como RE funciona mas nao tem 
conhecimento de como fazer cara conseou1r as RE. O municioio de 
Feijo todas as areas sao prioritarias para reservas. La so nao 
tem castanha. Nao tem conhecimento necessario de como +azer para 
conseou1r as R~. üs seringueiros ja indicaram as areas 
prioritarias mas precisa esclarecimento. principalmente nas areae 
de conflito. de como criar as reservas. Nao tem assistenc1a 
Juridica para contestar as acoes. Maioria do mun1c1p10 e na area 
rural e o Conselho precisa ajudar porque ele e um recruta e 
precisa de aoo10. 

MACEDO: Concorda com Osmarino que +alta informacao sobre Maoia 
sem fazer levantamento. Tem um m1!hao de dolareas oara reservas 
do Acre e hoje se fala em 5 milhoes para Map1a. No Te10 esta 
sendo imolantada com NCS 126 mil que poss1b1litaram a criacao de 
12 armazens novos, 12 barcos e b ubas. Existe diferenca quando se 
cria uma reserva pelo cunho dos serinoue1ros e pe!a caneta dos 
tecn1cos em gabinete. O Conselho esta provando na pratica que com 
poucos recursos estao viabilizando as RE. Remanso cue tinha uma 
proposta tao alta. ainda nao esta viabilizada. 

ADAO: Em Send estao oerd1dos sobre qual e o trabalho que devem 
fazer na RE. Em Sena houve entre fevereiro e marco um cedido que 
checou ao STR vindo do INCRA. para indicar prioridades. Sentaram 
Adao, Pe. Paulino e e5co1heram os serinaa1s. fem esperanca que 
se1am desapropriados. ~ RE que existe nao foi escolhida pelos 
serinoueiros. mas pela Uniao e tem partes que a serinaa nao e 
muito boa. Ha intencao do MlRAD administrar essas reservas e os 
serinaue1ras nao devem aceitar. Devem ser aomin1stradas pelo 
Conselho e S1nd1catos. 



FRANCISCO VASCONCELOS: Particioou do 2o Encontro e o INCRA de 
Brasil ia disse que estava sendo feita uma desaoropriacao em Boca 
do Acre. Ha um levantamento para peoar parte do rnedio Purus. do 
Acre e do Antimari. fem colonos com titulo definitivo na area. 
Pode ocorrer isso? Ter RE ondeja foi cortado e loteado? 

MAURO: Corremos o risco de oerder a iniciativa na cuestao da RE. 
O Conselho mal esta dando conta de in1c1at1vas de oroaos 
oovernamentais e nao consegue ir nas areas onde o processo esta 
comecanoo. O Conselho nao tem cond1coes de intervir politicamente 
no processo. rodas as criadas oe!o ooverndo do Acre n~o somam uma 
areas. como a do leio, oue o governo nao quer ver criada. R~ e 
uma re1vindicacao de massa dos serinaue1ros. Ela nao e cr1aoa so 
ceies seringueiros sem a1uda externa. Que t100 de a1udaf Fazer um 
mapeamento de todas as re1vindicaoee +e1tas oeios serinoue1ros e 
colocar no maoa para ver extensao e +azer a re~orma aorar1a ooe 
ser1ncue1roe. Precisa uma assessoria mais tarte cara ir aos 
luoares onde os serinoue1ros pedem reservas e nao tem n1ncuem 
para acomoannar. 

FRANCISCO LOPES: Em Guaiara Mirim nao tem os problemas que tem no 
Acre. Foi mais facil. Viveu massacrado ate o surq1mento do 1o 
Encontro de Guajara. onde decidiram nao pagar renda e deixar 
marreteiros de lado. Tem patroes fortes e reaoiram dizendo aue 
Raimundo do Acre veio revolucionar mas eles iam a Brasil ia mudar 
a situacao. Concluiram dizendo oue la em Brasil ia e que aE coisas 
estavam fortes. Houve crise de abastecimento, mas resistencia. O 
Acre resistiu 10 anos. porque eles tambem nao poderiam? Aoradecem 
ao Raimundo. A igreia ofereceu uma pequena quantia de dinheiro 
para abastecer os comoanheiros e comecaram a base de uma 
assoc1acao. Tem so um mes oue entrou no trabalho. Tem muita gente 
apoiando. Querem fazer um acordo com FUNAI para aquelas familias 
que precisam sair da area indigena. Todos precisam da floresta. O 
Paccas Novos quase todo pertence a FUNAI. 

SEBASíIANA: RE sao os indios e os serinoue1ros que primeiro 
habitaram aouelê:1 ter~-a. rem lei que arno ara o c omo erm e a r o , rem oue 
ser reservaoas oe ioaraoee. os c1pos, as frutas. os utens1l1os 
feitos do cioo, e1es tem a caca. os bichos. Sair para a oeriter1a 
i.1i:IS e idades e mui to ru irn. i-\ v idc1 na mati:l. e aoerreada tarubem. 
Fazer um levantamento, uma cesquisa. para saber se pode cr1ê:lr uma 
l=i:E no t4r ipuana. 

MARY: Esta na hora de fazer uma oroan1zacao do traba1ho de 
imclantacao das RE. A gente hJa pode pela comoaracao ver o que 
que e bom e o oue ndo e. E passive! tambem dividir o trabalho 
entre o Conselho e ~s entidades. Por exemclo: toda proposta de 
Reeerva tem muito como baee o Acre e esta baeeada na mudanca doe 
serinaa1s trad1c1onais para os serinoais autonomos, passando oe!a 



criacao das coooerativas. escolas e postos de saude. lutando 
tambem contra os marreteiros. Esse modelo tamoem ocorre em 
Rondon1a. mas em outros luaares nao sera necessar1amer1te assim. E 
preciso adaotar o metodo cara outros luoares. No Acre, o meotooo 
foi a oroan1zacao das pessoas e o connec1mento da realidade. VoLl 
dar o exemolo do ~maoaoa. No Amapa existem oroblemas tao 
peculiares que se passar o modelo daqui para la nao da certo, 
porque la as pessoas vivem na beira do rio. e entr~m na mata no 
"avance". Entao a area tem oue ser usada d~ outra manne1ra. 
Entao e preciso uma metooo1001a de como implantar as Reservas. E 
tambem. como disse o Mauro, listar as propostas. e visitar as 
areas ondeja existem propostas. Nao e tambem simples e e preciso 
pensar bem todos esses casos. 

JULIA: E preciso avaliar a diversidade. conforme disee a Mary. 
Mas e tambem preciso ver oue os ser1ngue1ros e que decid1rao o 
que fazer. O caso de Rondonia e interessante nesse sentido: nao e 
questao de dinheiro. No Acre tambem ve-se que ha casos onde ha um 
processo de conquista, e onde nao se fica vacilando deoo1s sobre 
se e isso mesmo que se queria. O trabalho de educacao ex1ae muita 
dedicacao e muita decisao sobre de fato +azer. Por edxemolo~ no 
Remanso, uma area deveria ser de colonizacao. Essa decieao foi 
muito rapida sobre como mudar, mas nao foi amadurecido. A escola 
Chico Mendes e a mais bem construida. mas nao esta construida. U 
que funciona no Remanso sao duas escolas em paois. sem nada, mas 
que tuncionam porque a comunidade decidiu. 

ARNALDO: Nossa oueetao esta muito imoortante ho1e. e ha varias 
setores da sociedade oue tem problemas diferentes. Vamos falar 
aaora do nosso Estado onde ha tambem um problema extrativ1eta. No 
local onde eu moro, a minna cidade comecou com uma eerrar1a 
pequena, e onde tem mais de tres mil habitantes. e onze eerrar1as 
arandes. Nesses nove anos que estou la. abatem a castanheira que 
vocee conhecem. Posso manoar com clareza mandar procurar essas 
empresas que abatem oitenta por cento da reoiao. se alouem 
conhecem um pede castanheira que eles tenham olantado. Hoie as 
madeire1~as estao muito preocupadas e tem vindo neooc1ar. ~aora 
eles estao querendo neoociar algumas areas para ser +leito o 
reflorestamento. plantando castanheirae. A proposta do Ibama e 
arrancar toda a floresta para plantar outra. Nao aceitamos isso. 
Entao no nosso mun1cipio tem varies castanhais que conseou1mos e 
onde ha conflito. Nossa proposta e que se1a feito o 
re+lorestamento em varias area, e nao vai se depender somente da 
castanha, porque a castanha da em alouns anos. e ha ano em que 
nao da. Nos vamos ter que +azedr nossa rocinha, e fazer 
refloreetamento. Junto com a castanha. 

JULIO: Uma das coisas que suraem numa d1scussao dessa. nas 
perountas de Juarez e outros, e oue hoJe temos quatro Reservas 
Extrat1v1stas. Neseas quatro. pode-se perceoer que o CNS nao 
ccnseau1u checar a cinquenta oor cento de resolver os problemas 



que existem nelas. No Macaua nao toi feito trabalho~ na Santa 
Quiteria tambem nao foi feito trabalho. No Sao Luis do Remanso ha 
var1os problemas. Se no Cachoeira o CNS tem feito um trabalho 
melhor. O Documento do Conselho mostra aue e necessario que o 
Conselho trabalhe nas areas de pro1etos. Precisamos saber como o 
Conselho vai atuar nas Reservas que ja exiEtem. Se pensarmos em 
criar Reservas em toda parte, podemos cair na situacao de nao 
resolver nem as que ja sao criadas. Vamos tambem ter que resolver 
o problen1a criado pelo Ceu do Mapia. E mais impor-ante viabilizar 
as areas ja decretadas, ou se devemos espalhar- por toda parte 
Reservas onde nao se faz nada~ 

JDSE DA SILVA PEREIRA: Estou vendo a oreocuoacao de todos nos que 
somos do Conselho Nacional dos Serinaue1ros. Acredito que o CNS 
no ultimo encontro decidiu trabalhar conjuntamente com os 
sindicatos e estruturar as Comissoes Sindicais. Entao. onde ia 
a~istern oe sindicatos. deve-se discutir com as diretorias e com 
os deleaados sindicais sobre o oue fazer nas areas. Deoo1s, o 
sindicato ira discutir com as basee. Depois. se paaa renda ou nao 
paoa, etc. Deposis, o sindicato passa esse documento para a 
diretoria do Conselho. a diretoria discute, junto ao Conselho 
deliberativo. e depois o CNS decide, enquanto vai cuindando das 4 
Reservas Extrativistas ja existentes. 

RAIMUNDO: Nao vejo outra forma de se cuidar da conquista das 
Reserva Extrativistas. A unica proposta sao as Reservas 
Extrativista para continuarmos nas nossas florestas. Concordo com 
que seJa dada prioridade a melhoria dos sindicatos oue es~ao ai. 
A gente sabe que os sindicatos como de Rio Branco, Tarauaca e 
Cruzeiro do Sul esta se comportando. fica dificil. Entao o 
mecanismo melhor para atuacao nas bases -- Comeca-se a construir 
a Reserva quando o companheiro comeca a discutir o nao paoamento 
de renda. quando ele comeca a discutir as escolas tende como 
professores seus proprios companheiros. quando ele comeca os 
postoE de saude por sua conta. quando ele cria a coooerat1va sem 
esperar por dinheiro. entao a RE comeca por ai. Ja temos RE 
criadas. e e necessario conseau1r recursos cara 1mo1antar 
realmente essas areas. Nossa luta e dificil e ardua. ~reas 
reivindicadas pelos serinaue1ros dificilmente sao acatadas, mas 
com facilidade aauelas que sao pedidas para desaoropriacao pelos 
patroes. Aquelas areas Ja de~in1das como reservas recebem cortes 
de dinheiro e de area. E aquelas que vem oas eetre!as e do 
caverno tem todo aco10 do governo. Precisa discutir a questao do 
Macia. 

AíANAGILDü - Par-a criar aualquer coisa sem ser sentida, nao vai 
dar certo. A reserva tem que ser sentida e nao tranecosta de 
outras reoioes onde eia ia e:1iste. Fazer e~tudo oar-a ~arant1r os 
1.2uo.uuo ha das areas desaorooriadas, para evitar que ~e acaoem 



com os castanhais. u sindicato e fundamental para essa 
preservacao Junto com o CNS. Garantir o que ja existe e 
aperteicoar. 

OSMARINO: Atacar todos os lados como por exemo!o: preservar as 
reservas e criar novas. uroanizar os emoates para evitar o 
desmatamento e depoi5 lutar pela desaoropriacao. Montar uma 
estrutura para criar o centro de pe5quisas com aoroveitamento de 
bioloqos. dentistas. pesquisadores. etc. Estruturacao das 
comissoes municipais de serinoueiros. encontros por serinca1s e 
or o srt az ac ao por mun i c í c í o , ·rirar 3 ou 4 pessoas do CN_s·. para 
conhecer a realidade de todos os municioios da Amazon1a. Se nao 
montarmos nossa estrutura. vamos ficar tutelados oor oroaos do 
ooverno. Nao sair da base e selecionar quem faz as viagens para 
fora. 

MACEDO: Acoee coordenadas. 2 equipes para viabilizar as reservas 
a nivel palitice e a nivel economico. Os indios com pouco 
dinheiro conseguiram conquistar seus espaces e garantir seus 
seringais e expulsar os patroes. 

JULIO: Nao entendo que devamos deixar o governo entrar e cuidar 
de tudo, mas saber como administrar as nossas propostas. 
Informar as bases sobre as reservas extrativistas, de tal forma 
que quando as reservas forem criadas e!as funcionem. Centrar 
foco em cima das reservas oue ja existem e criar novas. Em 
Xapuri ja estamos fazendo um levantamento geral, aplicando 
questionaria em 18 serinoais. 
definidas. 

remos que sair daaui com metas 

CARLOS VALTER: A Amazonia nao sendo homooenea ha uma d1versioade 
na cr1acao das reservas extrativistas e temos oue reestudar novas 
formas de oroanizacao, +ortalecendo as diversas reaioes. A 
divisao por estado nao necessar1an,ente indica as d1ierencas. O 
moviment~ tem criar sua proor1a oroan1zacao. 

ATANAGILDO: Em Maraba os castanhais preservados +oram com 
es~orco. nao baseado em dinheiro. Nao se pode criar reserva~ 
extrativistas. so para que o governo nao as crie. Primeiro temos 
que estudar e pesquisar e ter uma transoarenc1a maior da Amazonia 
e criar reservas ondeja ha uma oroanizacac dos trabalhadores e 
fazer primeiro unia discussao po!itica. Ha necessidade de um 
estudo muito pro~unoo em nossa reoiao. A maior producao de 
castanha que sai para a !nalaterra sai de Maraba e Sao Joao do 
Araouaia. Nao temos um estudo de toda a reaiao de forma mais 
entrosada. 
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VALDECIR: A direcao do CNS nao precisa se deslocar para as 
reoioes e sim fazer um trabalho de pesquisa para que as proprias 
areas apos esse estudo, possam realizar seu trabalho. Maraba tem 
lutado violentamente para consequir a terra e se o CNS chegar ja 
ha metade do caminho andado. As reservas nao s1qnificam o final 
dos problemas. Quando ha conflitos nos seringais, loqo ha a 
desapropriacao que nem semp~e resolve o problema, pois os 
fazendeiros podem readquirir essas areas se nao houver um bom 
acompanhamento de nossa parte a nivel jurídico. 

MARY: Ate o II Encontro o trabalho era um tiroteio pa~a todos os 
lados. Agora que a ideia ja esta demonstrada ha necessidade de 
or9anizacao do trabalho. Nao existe o conflito entre as duas 
propostas. E preciso de um lado ampliar o movimento e ter um 
estoque de terras que possa significar novas reservas e ao mesmo 
tempo demonstrar a viabilidade das que ja existem. O CNS tem que 
fazer o planejamento e delegar a grupos as diversas tare+as. As 
reservas so dao certo quando as pessoas se interessam em 
cria-las. Mas nao se pode esperar que elas descubram sozinhas. E 
necessario cutucar as pessoas no luoar certo para eias 
reagirem. 

BENATTI: Nao existe a aoarente contradicao entre solidificacao 
das reservas existentes e criacao de novas. A Amazonia e um 
continente onde ha cerrado. pasto,- floresta nativa. etc. O fato 
nao e defender soo meio ambiente e tambem a qualidade de vida. 
A desapropriacao nao questiona nada do sistema, as vezes o ajuda 
a se capitalizar. Nunca se questionam os orgaos governamentais 
sobre os incentivos fiscais. ~ 

TOINHO: Temos que atender as areas que ja tem reservas e 
enfrentar os problemas das que ja existem.· Batalhamos no CTA 
para criar as escolas e deoois vamos ao governo para conseou1r 
professores. Como poderiamas auto-sustentar as escolas? Algumas 
comunidades tem professores pagos peio governo. outras nao. 
Criamos assim um problema interno. O Centro de Pesquisa e 
fundamenta!. A caca esta ficando escassa em certas areas. 
Precisamos pois de um b1alooo para a1udar nesse problema. Quem 
va1 bancar esse Centro? Divulgar a criacao de reservas nao e 
suficiente. Quais sao os meios para viabilizar tudo isso? Temos 
que pensar na auto-sustentacao. Temos que atirar em muitas 
direcoes em certas questoes. Na reqiao do Rio Iaco. ondeja nao 
se paga mais renda. os seringueiros estao caindo na mao dos 
marreteiros. O CNS teria aue ter 2 bateloes oara trazer a 
borracha. A questao da sustentacao das reservas esta meio 
parada, pois nao ha gente suticiente para tocar. Precisamos de 
qente para tocar os trabalhos dentro de cada area. Temos que 
fiscalizar tudo. A situacao esta mais complicada. 
Institucionalmente, o Conselho ficou de fora do recente acordo 
entre Mirad e Funtac para admin1stracao das tres Reservas. O 
Conselho ficou de fora, e em boa parte por omissao do croprio 
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conselho que cochilou nessa questao. Fomos discutir a 
possibilidade de controle financeiro por parte do conselho. mas a 
situacao e mais complicada do que parecia. 

BINHO: Sobre o projeto de educacao e saude. Falou-se na epoca 
(apos o projeto com Conselho, CTA e Funtac) para projeto de 1 
milhao e meio cruzados. Luis Resende veio aoui, cortou as 
despesas de instalacao, deixando apenas quinhentos mil cruzados 
para manutencao nas tres areas. sem distinguir tampouco os paeis 
respectivos do Conselho. Mirad e Funtac. Ele cheaou. assinou o 
convenio, sem a presenca da Funtaca, entre Mirad e Funtac 
(representado pelo governador>, sendo repassados os quinhentos 
mil cruzados. A Otilia esquivou-se da discussao, e finalmente o 
dinheiro foi repassado para a conta da Funtac, na base de um 
aditivo a convenio preexistente, e que coloca a Funtac comomo 
executora do Convenio nas tres areas. Esses quinhentos mil davam 
para treinar agentes de saude, monitores de educacao. gerentes 
comunitarios, e pagar pessoal durante seis meses. Haveria tambem 
um recurso da Funtac (pesquisa e tecnologia participativa). Naso 
haveria recursos para construcao, compra de automove1s etc. O 
Conselho resolveu que o CTA e>:ecutasse essas acoes. A Funtac 
continuaria com a pesquisa e tecnologia participativa, e o CTA 

~ .continuaria com a atividade de saude, educacao e desenvolvimento 
comunitario. Mas a Funtac colocou mil dificuldade~ jurídicas para 
a Funtac repassar recursos para o CTA. Assim, o Funtac ficou com 
completo domínio da situacao, sendo o CTA obrigado a solicitar 
cada quantia de dinheiro. 

MARY: Que ~ipo de questao leoal? 

TOINHO: A Funtac tem uma conta vinculada, no qual o dinheiro nao 
pode ser aplicado. Os quinhentos mil cruzados nao sao 
reajustados. A saida seria fazer um contrato com o CTA que 
pegaria essa grana para realizar o service. Soque a Funtac nao 
pode firraar um contrato com o CTA que seria de prestacao de 
services, e precisaria de fazer uma licitacao, e nao poderia 
cobrir todo o dinheiro. 

MARY: Nao e verdade. Esse tioo de servico e especifico dessa 
instituicao e pode seer feito sem licitacao. 

BINHO: E verdade. isso foi discutido. Mas o dinheiro e dividido 
em elementos de despesa. Para o CTA entraria apenas o dinheiro de 
prestacao de services, e pessoal e d1arias seria usado 
diretamente pela Funtac. O CTA pode fazer contratos pessoais, e a 
Funtac pagaria diretamente. 
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TOINHO: O CTa estaria encarretoado de realizar services 
especificos. A Funtac compraria o material e estocaria. O maximo 
que se puder pagar de pessoal se pagaria adiantado (apenas dois 
meses adiantados). Esse tipo de administracao exige uma 
burocracia muito grande. No caso de compra de material e preciso 
fazer licitacao. Gostariamos de aumentar o controle do CTA. mas 
nao sera possivel fazer muita coisa. 

BINHO: Aa falta de carros e outros itens vai prejudicar o 
service. 

TOINHO: Existe algum tipo de orientacao do Conselho sobre como 
realizar esse trabalho. 

BINHO: Varias acoes, como o treinamento de monitores. e 
elaboracao de material didatice. ja foram realizadas de qualquer 
maneira. 



DIA 2 AGOSTO 

APRESENTACAO DE UM JORNALISTA AMERICANO. 

Fernando: Trouxe o jornalista e escritor Andrew Revkin para 
conversar com os serinoueiros a respeito do seu projeto de livro 
sobre Chico Mendes e a realidade dos serinoueiros. Relatou seu 
trabalho sobre questoes ambientais para a revista Discover, nos 
Estados Unidos. Agora, durante um anos, ~le deixou a revista para 
se dedicar ao trabalho do livro. Primeiro. vai buscar. 
reconstituir a historia do movimento. A melhor forma de entender 
a historia dos seringueiros e de Chico Mendes e ficando aaui e 
vivendo o tempo que for passive! no serinoal. As entrevistas que 
vai realizar poderao ajudar o movimento. Nao existem muitas 
informacoes a respeito do que a UDR vem fazendo no Brasil, por 
exemplo, e ele podera colaborar nisso. 

RAIMUNDO: Existe hoje muita gente chegando nos serínoais sem se 
aproximar do Sindicato, do Conselho. Ele acha que o movimento 
precisa comecar a controlar isso. Quando uma pessoa vem 
acompanhada de alguem conhecido do movimento, isso traz confianca 
ao trabalho. Espera que o trabalho seja bem feito e que possa 
inclusive render recursos financeiros para o movimento. Porque o 
movimento precisa de d ivul gacao e tambem de recLtrsos para que o 
trabalho seja feito. 

OSMARINO: O livro sera publicado no Brasil? 

FERNANDO: O contrato ja preve publicacoes na Franca, Inglaterra, 
Italia, Alemanha e talvez Japao. Depende de editora no Brasil. 
Mas provavelmente sera. 

e.WALTER:· Se o livro tiver o aval do movimento certamente sera 
publicado no Brasil. Ele e escritor e pode colaborar. 

FERNANDO: Andv diz que existe muita gente escrevendo sobre os 
seringueiros sem ter tido contato com eles. Nao concorda com 
isso. Ate agora o dinheiro que ele recebeu da editora e para 
fazer o livro. Assim que o livro comecar a ser vendido, gostaria 
de ceder uma parte dos lucros para o movimento. Depende da venda. 

OSMARINO: Queremos ter certeza de que esse trabalho nao sera como 
outros. Muitos vieram aos seringais e fizeram materias a respeito 
da potencialidade do Darli com as mulheres. Isso nao e o mais 
importante para o movimento. Tem dificuldades de acreditar porque 
ja foram muito enganados. Nao por todos os gringos. 
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comunitario. Mas a Funtac colocou mil dificuldades juridicas para 
a Funtac repassar recursos para o CTA. Assim. o Funtac ficou com 
completo dominio da situacao, sendo o CTA obrigado a solicitar 
cada quantia de dinheiro. 

MARY: Que tipo de questao leoal? 

TOINHO: A Funtac tem uma conta vinculada. no qual o dinheiro nao 
pode ser aplicado. Os quinhentos mil cruzados nao sao 
reajustados. A saida seria fazer um contrato com o CTA que 
peoaria essa grana para realizar o service. Soque a Funtac nao 
pode firmar um contrato com o CTA que seria de prestacao de 
services, e precisaria de fazer uma licitacao. e nao poderia 
cobrir todo o dinheiro. 

MARY: Nao e verdade. Esse tipo de service e esoec1fico dessa 
instituicao e pode seer feito sem licitacao. 

BINHO: E verdade, isso foi discutido. Mas o dinheiro e dividido 
em elementos de despesa. Para o CTA entraria apenas o dinheiro de 
prestacao de servicos. e pessoal e diarias seria usado 
diretamente pela Funtac. O CTA pode fazer contratos pessoais. e a 
Funtac pagaria diretamente. 

TOINHO: O CTa estaria encarretgado de realizar services 
específicos. A Funtac compraria o material e estocaria. O maximo 
que se puder pagar de pessoal se pagaria adiantado (apenas dois 
meses adiantados>. Esse tioo de administracao exi~e uma 
burocracia muito grande. No caso de compra de material e preciso 
fazer licitacao. Gostaríamos de aumentar o controle do CTA, mas 
nao sera poss1vel fazer muita coisa. 

BINHO: A4 falta de carros e outros itens vai prejudicar o 
service. 

TOINHO: Existe aloum tipo de orientacao do Conselho sobre como 
realizar esse trabalho. 

BINHO: Varias acoes. como o treinamento de monitores. e 
elaboracao de material didatice. ja foram realizadas de oualouer 
maneira. 

~~~~~~~~~~~~~~~~-----~-~~~-- -~~~~~~~~~~~- 



BENATTI: Nao existe a aparente contradicao entre so!idificacao 
das reservas existentes e criacao de novas. H Amazonia e um 
continente onde ha cerrado. pasto. floresta nativa. etc. O fato 
nao e defender soo meio ambiente e tambem a oualidade de vida. 
A desapropriacao nao questiona nada do sistema. as vezes o a1uda 
a se capitalizar. Nunca se questionam os oroaos governamentais 
sobre os incentivos fiscais. 

TOINHO: Temos oue atender as areas que ja tem reservas e 
enfrentar os problemas das que ja existem. Batalhamos no CTA 
para criar as escolas e depois vamos ao governo para conseguir 
professores. Como poderiamas auto-sustentar as escolas? Algumas 
comunidades tem professores pagos pelo governo, outras nao. 
Criamos assim um problema interno. O Centro de Pesquisa e 
fundamental. A caca esta ficando escassa em certas areas. 
Precisamos pois de um biologo para ajudar nesse problema. Quem 
vai bancar esse Centro? Divulgar a criacao de reservas nao e 
suficiente. Quais sao os meios para viabilizar ~udo isso? Temos 
que pensar na auto-sustentacao. Temos que atirar em muitas 
direcoes em certas questoes. Na reaiao do Rio Iaco. ondeja nao 
se paga mais renda, os seringueiros estao caindo na mao dos 
marreteiros. O CNS teria oue ter 2 bateloes oara trazer a 
borracha. A questao da sustentacao das reservas esta meio 
parada, pois nao ha gente suficiente para tocar. Precisamos de 
aente para tocar os trabalhos dentro de cada area. Temos que 
fiscalizar tudo. A situacao esta mais comolicada. 
Institucionalmente~ o Conselho ficou de fora do recente acordo 
entre Mirad e Funtac para administracao das tres Reservas. O 
Conselho ficou de fora. e em boa parte por omissao do oroprio 
conselho que cochilou nessa questao. Fomos discutir a 
possibilidade de controle financeiro por parte do conselho. mas a 
situacao e mais complicada do que parecia. 

BINHO: Sobre o projeto de educacao e saude. Falou-se na epoca 
(apos o projeto com Conselho, CTA e Funtac) para projeto de 1 
milhao e meio cruzados. Luis Resende veio aoui~ cortou as 
despesas de instalacao. deixando apenas quinhentos mil cruzados 
para manutencao nas tres areas. sem distinquir tampouco os paeis 
respectivos do Conselho, Mirad e Funtac. Ele checou, assinou o 
convenio, sem a presenca da Funtaca, entre Mirad e Funtac 
(representado pelo governador), sendo repassados os quinhentos 
mil cruzados. A Otilia esquivou-se da discussao, e finalmente o 
dinheiro foi reoassado para a conta da Funtac, na base de um 
aditivo a convenio preexistente, e que coloca a Funtac comamo 
executora do Convenio nas tres areas. Esses ouinhentos mil davam 
para treinar aoentes de saude, monitores de educacao. gerentes 
comunitarios, e paqar pessoal durante seis meses. Haveria tambem 
um recurso da Funtac (pesouisa e tecnolooia participativa>. Naso 
haveria recursos para construcao, comera de automove1s etc. O 
Conselho resolveu que o CTA executasse essas acoes. A Funtac 
continuaria com a pesquisa e tecno1001a particioativa, e o CTA 
continuaria com a atividade de saude, educacao e desenvolvimento 
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JULIO: Nao entendo que devamos deixar o governo entrar e cuidar 
de tudo, mas saber como administrar as nossas propostas. 
Informar as bases sobre as reservas extrativistas, de tal forma 
que quando as reservas forem criadas elas funcionem. Centrar 
fogo em cima das reservas oue ja existem e criar novas. Em 
Xapuri ja estamos fazendo um levantamento 9eral, aolicando 
questionaria em 18 serinoais. Temos que sair daaui com metas 
definidas. 

CARLOS VALTER: A Amazonia nao sendo homooenea ha uma diversidade 
na criacao das reservas extrativistas e temos oue reestudar novas 
formas de organizacao, +ortalecendo as diversas reaioes. A 
divisao por estado nao necessariamente indica as diferencas. O 
movimento tem criar sua orooria oroan1zacao. 

ATANAGILDO: Em Maraba os castanhais preservados foram com 
esforco, nao baseado em dinheiro. Nao se pode criar reservas 
extrativistas. so para que o governo nao as crie. Primeiro temos 
que estudar e pesquisar e ter uma transparencia maior da Amazonia 
e criar reservas ondeja ha uma organizacao dos trabalhadores e 
fazer primeiro uma discussao política. Ha necessidade de um 
estudo muito profundo em nossa reqiao. A maior producao de 
castanha oue sai para a Inglaterra sai de Maraba e Sao Joao do 
Araguaia. Nao temos um estudo de toda a regiao de forma mais 
entrosada. 

VALDECIR: A direcao do CNS nao precisa se deslocar oara as 
reoioes e sim fazer um trabalho de pesquisa para que as proprias 
areas apos esse estudo, possam realizar seu trabalho. Maraba tem 
lutado violentamente para conseouir a terra e se o CNS chegar ja 
ha metade do caminho andado. As reservas nao s1onificam o final 
dos problemas. Quando ha conflitos nos serinoais, loao ha a 
desapropriacao que nem semore resoive o problema, pois os 
fazendeiros podem readouirir essas areas se nao houver um bom 
acompanhamento de nossa parte a nivel jurídico. 

MARY: Ate o II Encontro o trabalho era um tiroteio para todos os 
lados. Aqora que a ideia ja esta demonstrada ha necessidade de 
orqanizacao do trabalho. Nao e>:iste o conflito entre as duas 
propostas. E preciso de um lado amoliar o movimento e ter um 
estoaue de terras que possa s1onificar novas reservas e ao mesmo 
tempo demonstrar a viabilidade das que ja existem. O CNS tem que 
fazer o planejamento e deleaar a grupos as diversas tarefas. As 
reservas so dao certo quando as pessoas se interessam em 
cria-las. Mas nao se pode esperar que e1as descubram sozinhas. E 
necessario cutucar as pessoas no luaar certo para elas 
reagirem. 
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diretoria do Conselho. a diretoria discute, junto ao Conse1ho 
deliberativo. e deoois o CNS decide. enouanto vai cuindando das 4 
Reservas Extrativistas ja existentes. 

RAIMUNDO: Nao vejo outra forma de se cuidar da conouista das 
Reserva Extrativistas. A unica proposta sao as Reservas 
Extrativista para continuarmos nas nossas florestas. Concordo com 
que seja dada prioridade a melhoria dos sindicatos que estao ai. 
A gente sabe que os sindicatos como de Rio Branco, Tarauaca e 
Cruzeiro do Sul esta se comportando. fica difícil. Entao o 
mecanismo melhor para atuacao nas bases -- Comeca-se a construir 
a Reserva quando o companheiro comeca a discutir o nao p~qamento 
de renda, ouando ele comeca a discutir as escolas tendo como 
professores seus proprios companheiros, quando ele comeca os 
postos de saude por sua conta, quando ele cria a coooerat1va sem 
esperar por dinheiro, entao a RE comeca por ai. Ja temos RE 
criadas. e e necessario conseguir recursos para implantar 
realmente essas areas. Nossa luta e difícil e ardua. Areas 
reivindicadas pelos serin,;:,ueiros dificilmente sao acatadas. mas 
com facilidade aouelas que sao peoidas para desaprcoriacao peios 
patroes. Aquelas areas ja definidas como reservas receoem cortes 
de dinheiro e de area. E aouel•s oue vem das estrelas e do 
ocverno tem todo aoo10 do governo. Precisa discutir a auestao do 
Mao ia. 

HfANAGILDO - Para criar oualouer coisa sem ser sentida. nao vai 
dar certo. A reserva tem oue ser sentida e nao transoosta de 
outras reoioes onde ela ja existe. Fazer estudo para garantir os 
1.200.000 ha das areas desapropriadas. para evitar que se acabem 
com os castanha.is. O sindicato e fundamental para essa 
preservacao junto com o CNS. Garantir o que ja existe e 
aperfeicoar. 

OSMARINO: Atacar todos os lados como oor exemoio: preservar as 
reservas e criar novas. Organizar os emoates para evitar o 
desmatam~nto e deoo1s lutar pela desapropriacao. Montar uma 
estrutura para criar o centro de pesquisas com aproveitamento de 
biolo9os. dentistas. pesquisadores. etc. Estruturacao das 
com1ssoes municipais de serinaueiros, encontros por serin9a1s e 
organ1zacao por mun1cipio. Tirar 3 ou 4 pessoas do CNS para 
conhecer a realidade de todos os munic1pios da Amazonia. Se nao 
montarmos nossa estrutura, vamos ficar tutelados oor oroaos do 
ooverno. Nao sair da base e selecionar quem faz as viagens para 
fora. 

MACEDO: Acoes coordenadas. 2 eouipes para viabilizar as reservas 
a nivel político e a nivel economico. Os índios com pouco 
dinheiro conseouiram conquistar seus esoacos e oarantir seus 
serinaais e expulsar os patroes. 



dedicacao e muita decisao sobre de fato fazer. Por edxemolo, no 
Remanso, uma area deveria ser de co!onizacao. Essa decisao foi 
muito rapida sobre como mudar, mas nao foi amadurecido. A escola 
Chico Mendes e a mais bem construida, mas nao esta construida. O 
que funciona no Remanso sao duas escolas em paois, sem nada. mas 
que funcionam porque a comunidade decidiu. 

ARNALDO: Nossa ouestao esta muito importante hoje, e ha varies 
setores da sociedade oue tem problemas diferentes. Vamos faiar 
aaora do nosso Estado onde ha tambem um problema extrativista. No 
local onde eu moro, a minha cidade comecou com uma se~raria 
pequena, e onde tem mais de tres mil habitantes, e onze serrarias 
qrandes. Nesses nove anos oue estou la, abatem a castanheira oue 
voces conhecem. Posso mandar com clareza mandar procurar essas 
emoresas que abatem oitenta por cento da reoiao, se a1ouem 
conhecem um pede castanheira que eles tenham plantado. Hoje as 
madeireiras estao muito preocupadas e tem vindo neaoc1ar. Aaora 
eles estao querendo negociar algumas areas para ser fleito o 
reflorestamento, plantando castanheiras. A proposta do lbama e 
arrancar toda a floresta para plantar outra. Nao aceitamos isso. 
Entao no nosso municipio tem varies castanhais que conseguimos e 
onde ha conflito. Nossa proposta e que seja feito o 
reflorestamento em varias area, e nao vai se deoender somente da 
castanha, porque a castanha da em alguns anos, e ha ano em que 
nao da. Nos vamos ter que fazedr nossa rocinha, e fazer 
reflorestamento, junto com a castanha. 

JULIO: Uma das coisas que surgem numa discussao dessa, nas 
perguntas de Juarez e outros. e que hoje temos quatro Reservas 
Extrativistas. Nessas quatro, pode-se perceber que o CNS nao 
conseouiu chegar a cinquenta por cento de resolver os problemas 
que existem nelas. No Macaua nao foi feito trabalho; na Santa 
Quiteria tambem nao foi feito trabalho. No.Sao Luis do Remanso ha 
varios problemas. Sono Cachoeira o CNS tem feito um trabalho 
melhor. O Documento do Conselho mostra oue e necessario que o 
Conselho.trabalhe nas areas de projetos. Precisamos sauer como o 
Conselho vai atuar nas Reservas oue ja existem. Se pensarmos em 
criar Reservas em toda parte. podemos cair na s1tuacao de nao 
resolver nem as oue ia sao criadas. Vamos tambem ter oue resolver 
o problema criado pelo Ceu do Maoia. E mais imoorante viabilizar 
as areas ja decretadas. ou se devemos esoalhar por toda parte 
Reservas onde nao se faz nada? 

JOSE DA SILVA PEREIRA: Estou vendo a preocuoacao de todos nos que 
somos do Conselho Nacional dos Seringueiros. Acredito que o CNS 
no ultimo encontro decidiu trabalhar conjuntamente com os 
sindicatos e estruturar as Comissoes Sindicais. Entao. ondeja 
existem os sindicatos. deve-se discutir com as diretorias e com 
os deleaados sindicais sobre o que fazer nas areas. Deoois. o 
sindicato ira discutir com as bases. Deoois. se paoa renda ou nao 
paqa. etc. Deposis, o sindicato passa esse documento para a 
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FRANCISCO LOPES: Em Guajara Mirim nao temº* problemas que tem no 
Acre. Foi mais facil. Viveu massacrado ate o suroimento do lo 
Encontro de Guajara, onde decidiram nao pagar renda e deixar 
marreteiros de lado. Tem patroes fortes e reagiram dizendo que 
Raimundo do Acre veio revolucionar mas eles iam a Brasil ia mudar 
a situacao. Concluíram dizendo que la em Brasília e que as coisas 
estavam fortes. Houve crise de abastecimento, mas resistencia. O 
Acre resistiu 10 anos. porque eles tambem nao poderiam? Aoradecem 
ao Raimundo. A igreja ofereceu uma pequena quantia de dinheiro 
para abastecer os companheiros e comecaram a base de uma 
associacao. Tem so um mes que entrou no trabalho. Tem muita gente 
apoiando. Querem fazer um acordo com FUNAI para aouelas familias 
que precisam sair da area indígena. Todos precisam da floresta. O 
Paccas Novos quase todo pertence a FUNAI. 

SEBASTIANA: RE sao os indios e os serinoueiros que primeiro 
habitaram aquela terra. Tem lei que ampara o comoanheiro. Tem que 
ser reservadas os ioaraoes. os c1oos. as frutas, os utensílios 
feitos do cipo. eies tem a caca. os bichos. Sair para a periferia 
das cidades e muito ruim. A vida na mata e aoerreada tambem. 
Fazer um levantamento, uma pesquisa. para saber se pode criar uma 
RE no Aripuana. 

MARY: Esta na hora de fazer uma organizacao do trabalho de 
implantacao das RE. A gente hia pode pela comparacao ver o que 
que e bom e a que nao e. E possivel tambem dividir o trabalho 
entre o Conselho e as entidades. Por exemplo: toda proposta de 
Reserva tem muito como base o Acre e esta baseada na mudanca dos 
seringais tradicionais para os seringais autonomos. passando pela 
criacao das cooperativas. escolas e postos de saude. lutando 
tambem contra os marreteiros. Esse modelo tambem ocorre em 
Rondonia. mas em outros lugares nao sera necessariamente assim. E 
preciso adaptar o metodo para outros lugares. No Acre. o meotodo 
foi a org~nizacao das pessoas e o conhecimento da realidade. Vou 
dar o exemplo do Amapapa. No Amapa existem problemas tao 
peculiares que se passar o modelo daqui para la nao da certo. 
porqu~ la as pessoas vivem na beira do rio, e entram na mata no 
~avanco". Entao a area tem que ser usada de outra manne1ra. 
Entao e preciso uma metodolooia de como irnolantar as Reservas. E 
tambem. como disse o Mauro. listar as propostas. e visitar as 
areas ondeja existem propostas. Nao e tambem simples e e preciso 
pensar bem todos esses casos. 

JULIA: E preciso avaliar a diversidade, con+orme disse a Marv. 
Mas e tambem orec1so ver oue os serinaueiros e que dec1d1rao o 
que +azer. ü caso de Rondonia e interessante nesse sentido: nao e 
questao de dinheiro. No Acre tambem ve-se que ha casos onae ha um 
processo de conquista. e onde nao se +1ca vacilando deoo1s soore 
se e isso mesmo oue se queria. O trabalho de educacao ex1oe muita 



JUAREZ: Tem conhecimento de como RE funciona mas nao tem 
conhecimento de como fazer para conseouir as RE. O municioio de 
Feijo todas as areas sao prioritarias. para reservas. La so nao 
tem castanha. Nao tem conhecimento necessario de como fazer para 
conseauir as RE. Os seringueiros ja indicaram as areas 
priorítarias mas precisa esclarecimento. principalmente nas areas 
de conflito. de como criar as reservas. Nao tem assistencia 
jurídica para contestar as acoes. Maioria do município e na area 
rural e o Conselho precisa aiudar porque ele e um recruta e 
precisa de apoio. 

MACEDO: Concorda com Osmarino oue falta informacao sobre Maoia 
sem fazer levantamento. Tem um m1lhao de dolareas para reservas 
do Acre e hoje se fala em 5 milhoes para Macia. No Tejo esta 
sendo imolantada com NC$ 126 mil que possibilitaram a criacao de 
12 armazens novos. 12 barcos e 6 ubas. Existe diferenca quando se 
cria uma reserva pelo punho dos seringueiros e pela caneta dos 
tecnicos em gabinete. O Conselho esta provando na pratica que com 
poucos recursos estao viabilizando as RE. Remanso que tinha uma 
proposta tao alta, ainda nao esta viabilizada. 

ADAO: Em Sena estao perdidos sobre qual e o trabalho que devem 
fazer na RE. Em Sena houve entre fevereiro e marco um pedido que 
chegou ao STR vindo do INCRA. para indicar prioridades. Sentaram 
Adao, Pe. Paulino e escolheram os serinoais. Tem esperanca que 
sejam desapropriados. ARE que existe nao foi escolhida pelos 
seringueiros, mas pela Uniao e tem partes que a serinaa nao e 
muito boa. Ha intencao do MIRAD administrar essas reservas e os 
serinaueiros nao devem aceitar. Devem ser administradas pelo 
Conselho e Sindicatos. 

FRANCISCO VASCONCELOS: Particioou do 2o Encontro e o INCRA de 
Brasil ia disse oue estava sendo feita uma desaorooriacao em Boca 
do Acre. Ha um levantamento para pecar parte do medio Purus. do 
Acre e d~ Antimari. Tem colonos com titulo definitivo na area. 
Pode ocorrer isso? Ter RE ondeja foi cortado e loteado? 

MAURO: Corremos o risco de perder a iniciativa na questao da RE. 
O Conselho mal esta dando conta de iniciativas de oroaos 
governamentais e nao consegue ir nas areas onde o processo esta 
comecando. O Conselho nao tem condicoes de intervir politicamente 
no processo. Todas as criadas pelo governdo do Acre nao somam uma 
areas. como a do Tejo, que o governo nao quer ver criada. RE e 
uma reivindicacao de massa dos seringueiros. Ela nao e criada so 
pelos seringueiros sem ajuda externa. Que tipo de ajuda? Fazer um 
mapeamento de todas as reivindicaoes feitas pelos serinoueiros e 
colocar no mapa para ver extensao e fazer a reforma aoraria dos 
seringueiros. Precisa uma assessoria mais forte para ir aos 
luoares onde os seringueiros pedem reservas e nao tem nin9uem 
para acompanhar. 
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JULIO: Areas fora do Acre. Amapa esta discutindo Maraca e Caiari, 
num processo complicado. Rio Purus sserinqalistas estao 
oferecendo seringais para o Conselho., 

RAIMUNDO: Rondonia tem o Serin9al ouro Preto que e area 
reivindicada e deve ser atendida, e a mais proxima. No rio 
Candeias, municipio de Ariquemes, serinqal Sao Pedro, ha mais de 
cinco anos reivindicada, tem uma decisao do \INCRA para fazer 
colonizacao. Depois de reuniao que decidiu que seria RE pelo 
potencial de recursos, soubemos que deputados juntaram sem terra 
(iou funcionarias e comericantes) fizeram acamoamento no INCRA e 
reverteram o quadro. 

JULIO: Seringa! Porto Rico foi desaorooriado para RE. Dep 
Estadual Felix Pereira pediu desaorooriacao de 4 serinaais 
Floresta, Bosque, Siberia, Boa Vista e Porto Franco para 
transformar em colonizacao. 

MARY: O Amaoa esta com as areas Maraca I, II a II ja 
desapropriadas e destinadas a Reserva. Trouxe para o Conselho o 
relatorio final feito por equipe do Incra. IEA e assessoria de 
Jean Dubois. No caso do Amapa fala-se dessas tres. Sao areas 
muito diferentes das outras do Acre e tem um problema muito, 
serio: muito pouca gente na area, degradacao de recursos, e 
abandono do extrativismo na area. Um levantamento antrooologico 
sobre o que o pessoal deseja na area precisa ser feito pelo 
Conselho antes de tentar no Amapa algo que pode nao dar certo. 

ANTONIO CARLOS: Pauini, Amazonas RE no SerinQal Sacado, area ja 
desapropriada. Pessoal ta morrendo a mingua, os marreteiros 
acabando com eles. Foi muito dificil chega~ ate la. Os irmaos do 
cara que vendeu diz que nao quer que ninguem entre la. Nao tem 
outra saida pra eles porque senao vao ser joqados fora. 

OSMARINO: Acha imoortante se posicionar contra ou a favor do 
Mapia·e alem disso saber como nos posicionamos no processo de 
criacao de reservas extrativistas. Como deve ser, ouem deve 
dirioir, como deve ser a oroanizacao dentro, estrturuacao do 
conselho municipal. como deve ser feito para que saia uma reserva 
extrativista. Ex do Pauini. Onde tem índios e area indiaena e o 
conselho nao vai alimentar brioas. Precisa saber se houve 
encontro com serinaueiros e indios e quem esta diri9indo essa 
reserva, quem esta por tras dessa reserva. So deve ser criada 
depois de um trabalho la dentro poroue la e muito dinheiro (5 
milhoes de dolares) e os serinoueiros nao estao sabendo nem os 
indios. 



BENATTI: duas oreocuoacoes: oual a relacao oue o movimento tem 
com o Estado? Deve ficar claro oara o movimento nao se 
transformar em um braco barato da adm1nistracao e do Estado. O 
movimento nao deve administrar os erros oue nao criou. üutra 
questao e jurídica. Todas as areas sao criadas por decreto 
presidencial e cabe unicamente ao Pres. da Reoublica. E um ato do 
Imperio porque o Estado cria quando quer. Quais sao os institutos 
jurídicos que precisam ser criado e definidos para dar autonomia 
a sociedade civil. Concessao de uso e uma criacao que soda 
poderes ao Estado~ tambem. O movimento tem oue direcionar a 
questao para nao ser mao ~e obra barata e manobra para o Estado. 
porque a maior parte das terras sao da uniao ou devolutas. 

MARY: qual o estatuto jurídico que daria essa autonomia? 

BENATTI: propriedade privada, posse, direito real de uso, 
(melhoramento do aforamento> sao exemplos. O movimento pode criar 
um melhor e deve ser pensado. 

MACEDO: Nao tem nada contra a criacao de RE para o pessoal do 
Mapia. Mas nao se pode aceitar que o 9overno crie uma floresta 
nacional, em area que e indigena. As areas indiaenas no Acre ja 
foram delimitadas mas aauardando reaulamentacao. E uroente a 
reqularizacao fundiaria das areas. Uri;iente criacao das reservas 
do Tejo, Riozinho do Cruzeiro do Vale e Natal~ que o Parque 
Nacional seja transformado em RE; do Valparaiso. do rio 
Liberdade. Essas sao as reivindicacoes do Jurua. 

MARY: D Conselho deve ~azer um balance da situacao aeral das REi 
quantas foram criadas. como esta a situacao. 

RAIMUNDO: No Acre temos: Sao Luiz do Remanso reconhcida e 
delimitada com uma escola construida e nao funcionando ainda e 
duas naos· construidas e funcionando.Concessao de uso ainda nao. 
Cachoeria reconhecida mas sem delimitacao e sem concessao de 
uso.SerinQueiros foram chamados no INCRA mas nao sabem porque. 
Existem 5 escolas ha mais de 2 anos e em imolantacao um posto de 
saude e nucleo da cooeprativa. S.Quiteria nao tem delimitacao e 
nao concessao de uso. Tem escola nao sabe se funciona. Tem 
mini-usina funcionando. Sena Madureira tem Macau.a e os 
companheiros nao conhecem. Serinoueiros reivindicaram o 
Cachoeira~ SL Remanso que seria transformado em colonizacao. e e 
area antioa de seringueiros foi oficializada~ S.Quiteria era 
tambem area de colonizacao e foi transformada em RE. Em Sena o 
Macaua tambem foi desapropriada para fins de colonizacao. Nao tem 
trabalho de base. As areas reivindicadas pelos serinoueiros tem 
sido encaradas com desoreso pelo INCRA no Acre. 



CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 

SEGUNDO DIA DE ENCONTRO 

RESERVAS EXTRATIVISTAS - CONCLUSAO 

JULIO: Proooe oue seiam encaminhadas as ouestoes pendentes antes 
de passar oara outro tema. Existem varias propostas: e mais 
imoortante lutar cara criar todas as reservas ou trabalhar nas 
aue ja existem antes de ir para outrast vamos trabalhar nessas e 
lutar cela desaorooriacao de outros serinaa1s; criar reaiona1s 
para que elas comecem a tirar orioridades em suas rea1oes. 

RAIMUNDO: Temos 3 reservas no Acre e aloumas no Amapa. recursos 
para implantar algumas. ele esta voltando para se dedicar ao 
trabalho no Acre e saindo de Rondonia.·Proposta de criar duas 
equipes: uma para estruturar as reservas que ja existem e outra 
que vai trabalhar na mobilizacao e estruturacao de outros 
sindicatos. Sena Madureira, Feijo, Manoel Urbano, estao em maos 
boas. Placido de Castro e Assis Brasil tambem estao com bons 
companheiros e que ja tem visao do trabalho das RE. Falta colocar 
o que eles precisam hoje. Precisa mais gente nas bases para 
organizar. ARE comeca com a conscientizacao dos companheiros 
dentro do seringai e o mecanismo e o sindicato e a comissao 
municipal do CNS indo nos seringais. Duas frentes para trabalhar. 
Nao pode deixar aqueles que ja foram criadas porque senao daqui 
um ano nao vamos ter nada pra dizer. Proposta de ter uma data 
para reunir os representantes de todos esses sindicatos, pra que 
nao digam que a gente nao convida, para explicar esse trabalho e 
dar condicao de material humano e financeiro para se desenvolver. 

ATANAGILDO: Proposta de selecionar todas as propostas de 
encaminhamento para votar de tarde. 

PAUTA: SITUACAO LEGAL. ATUACAO NA JUSTICA. 

MAURO: Exemolo de probiema juridico na imolantacao de RE pode ser 
visto na reacao dos oatroes. Desoejos de serinoue1ros. como 
consequencia da atuacao do conselho o que exioe a presenca do 
conselho na area. Precisa ter uma retaouarda juridica quando o 
conselho comeca atuar em uma area. Tambem no caso de 
desmatamentos ileoa1s e defesa do emoate. Tambem na questao 
fundiaria quando os titules dos patroes sao precarios, nao existe 
discriminatoria e sao feitas titulacoes fraudulentas para 
beneficiar patroes nas indenizacoes. Precisa ter advooado no 
local. Um advogado sona sede do conselho no da conta. 



JULIO: Falta advoaado e assistencia jur1dica. Exemolo: a 
contestacao do RIMA foi mandada oara Genes10 em Curitiba. O RIMA 
feito peio IMAC da licenca por 365 dias o que sionifica oue por 
um ano nao precisa se preocupar. lem 365 dias para derrubar 600 
ha. Para levantar licenca do IB0F precisa Eno. Florestal. 
Entregam a licenca para ele ver mas nao consegue peoar o que e 
ile9ai. Nao entendem o oue esta escrito. Em Cruzeiro do Sul a 
9ente sabe que a titulacao e fraca. Com advo9ado vai poder provar 
que mais de 400 milha e da Uniao e nao precisa ser 
desapropriado. 

MACEDO: O conselho precisa de dois advogados. Um sopro Jurua. 
Patrao mata seringueiro a bala e ninguem toma providencia. Movem 
acoes de despejo contra seringueiros e nao tem que defeenda. Nao 
sabe mexer com a legislacao da terra e ambiental. Patroes tem 
muitos advogados e seringueiros nenhum. Nao temos como encaminhar 
formalmente essas questoes. E preciso contratar uma aoencia de 
advocacia. 

BENATTI: Levantar ponderacoes. Tem questao criminal, trabalhista,. 
fundiaria e ambientai. Nao existe advoaado que domina essas 4 
areas ou e muito caro. Existem tambem dificuldades de 
deslocamento em funcao das comarcas. Outro problema e oue tudo e 
passado para o advoaado resolver. Nao da para o advooado entrar 
no trabalho e virar paternalista. Qual o oapei do advooado como 
mais um instrumento e nao salvador da oatria. Outro prob!ema e 
arrumar advooado. No Brasil existem de 4UO a 500 advoaados 
envolvidos com causas ooou1ares. Movimento tem oue saber 
trabalhar com iim1tacoes. E tem aue ser advoaado da reciso. 
porque de fora ele nao +ica. pe!a auestac cu1tura1~ nao se 
adapta. 

MARY: Benatti suo~riu que poder1d se mo~iv~r advca~dos pela 
insercao prot1s51ona1, em funcao do camco novo oue se abre aqui, 
na area ambiental. por ekemolo. 

BENATTI: Conselho tem P8nsar melhor no conjunto da assessoria que 
precisa. 

OBMARINO:Como resolver o problema dos fazendeiros que compram de 
outros fazendeiros terra com partes ja desmatadas? O novo 
comprador nao deveria poder desmatar. Su9iro um acompanhamento 
nas pequenas causas. 

~TANAGILDO: Em nossa reaiao temos apoio de advoaados, embora no 
comece no tivessemas. Montar uma assessoria juridica oara o 
movimento e fundamental. embora alaumas auestoes se1am oanhas na 
forca, conforme nossa e11oerienc1a. Us advoaados tem oue ter o 
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espirito de que o movimento precisa da assessoria. mas tem que 
ter um compromisso politico e nao vir para ditar normas e sim, 
trabalhar em conjunto. 

VALDECIR: Temos ganho muitas questoes que muitas vezes o advogado 
sovai para fazer a cobertura, como em uma questao que temos com 
a Vale do Rio Doce. O presidente do sindicato tem poderes de 
representar os trabalhadores. O advooado tem que entender que 
muitas vezes o sindicato pode resolver o caso com os 
companheiros, e utilizar o advoaado so para os casos ~ais 
complicados. A mobilizacao dos trabalhadores e fundamentai como 
primeiro passo. O advooado entra deoois. 

JULIO: A mobilizacao e fundamental cara resolver as auestoes. Em 
muitos casos oorem o advooado e fundamental. Exemolo recente foi 
o interdito oroibitorio que instauraram contra o Chico Ginu, que 
estava proibido de entrar em sua colocacao e com a mobilizacao 
dos seringueiros e intervencao do advooado. resolveu-se a 
questao. Em nosso movimento temos tido problemas serios. A 
lícenca da Fazenda Paloma, do Mauro Bittar e outras sairam pois 
nao tinhamas ninouem para acompanhar e contestar. 

MARY: Sugestao para que pessoas da reuniao enviem pessoas da 
regiao para a UNICAMP para fazer o curso de direito, ja que o CNS 
tem convenio com a UNICAMP. 

FRANCISCO: Em Boca do Acre por nao termos assistencia juridica, 
temos grandes pendencias, como o caso dos seringueiros despejados 
de Antimari- A luta tem que ser fortalecida pela assessoria 
juridica. 

MACEDO: No Jurua uma propriedade so pode ser reconhecida com 600 
modulas.· O INCRA reconhece atualmente o titulo de propriedade do 
9rupo Santana Empreendimento de 70 a 74.000 ha, quando ele so 
poderia reconhecer no maximo 60000 ha (600 modulos>. A 
procuradoria da justica tem nos ajuda gracas a intervencao do 
Mauro e Manue!a em SP. Temos casos de patroes levarem 3 soldados 
da PM para tomar os animais dos serinaueiros a titulo de cobrar a 
conta e nao temos advoaado paia interferir. 

CARLOS VALTER: A parte de direito ambiental esta enaatinhando e 
cabe ao movimento se mobilizar. Na Alemanha a contestacao de RIMA 
e paga pela propria empresa, o que e um avance. E necessario 
cursos de aperfeicoamento para aeogra+os e tecn1cos da rea1ao e 
eu me coloco a disposicao. Isso seria fundamental para a 
contestacao dos RIMA. 



SEBASTIANA: Nem todos os advoaados podem defénder os 
trabalhadores. pois alguns estao comprometidos com os patroes. 
Em Novo Ariouana nao temos advooado. remos um advocado am100 em 
Manaus, Luis Macio, com o qual podemos contar para consultas. 
Muitas vezes ele tem nos a1udado pelo telefone. 

RAIMUNDO BARROS:Nesta nossa luta precisamos da organizacao, 
combatividade dos companheiros e uma boa assessoria juridica. 

MAURO: Nao adianta ter o dinheiro, mas nao encontramos os 
advogados. Qual seria a solucao? Nao podemos fazer u~ projeto 
sem base. 

JUAREZ: A mobilizacao pode existir, mas o que vamos fazer de 
imediato para resolver as acoes que estao ja na justica? Em 
Feijo temos assuntos pendentes para serem resolvidos agora. 

ATANAGILDO: A curto prazo precisamos conseguir 2 advogados da 
regiao que seriam auxiliados por 'um advogado de fora para montar 
a estrutura. A medio prazo seria formar advogados aqui. 

OSMARINO: Temos oue encaminhar pedidos as universidades para 
conseguir bolsas para quem se disponha a fazer o curso e voltar. 
Temos que preparar tudo visando o lonoo prazo e neste caso 
estaria o Centro de Pesouisas e a Universidade dos Povos da 
Floresta. 

BENATTI: Trouxe uma proposta de trabalho e ja conversei com 
alguns advogados daqui. As pessoas poderiam fazer o curso aoui 
no Acre tambem. 

PROCESSO CHICO MENDES 

JULIA: Nao acomoanhei as 2 ultimas audiencias. 
pronuncia dos reuse seus advogados recorreram. 
esta previsto para o segundo semestre. 

Foi feita a 
O julgamento 

JULIO: O juiz nao aceitou que os advogados recorressem. 

JULIA: A nivel do processo do Darly, nao consequiram encontrar os 
processos anteriores em Minas e no Parana. A testemunha mais 
concreta esta presa no quartel e se ele sair morre. 
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OSMARINO: Temos a preocupacao de que, segundo Ricardo disse, 
Darli nao seja condenado, pois nao ha nada que o incrimine. 
Quanto a Darci, ele e reu primario. E mais facil condenar todos 
os envolvidos com outros assassinatos cometidos, do que com a 
morte do Chico. Infelizmente nao estamos fazendo o inouerito 
paralelo. Nossa preocupacao e que se estes mandantes nao forem 
condenados. nos ameacados, estaremos correndo risco maior. Joao 
Branco foi chamado a depor as escondidas. Aragao cedeu seus 
se9urancas, Adao, Damiao, R.Freitas, para fazer seguranca do 
Gastao Mota. O secretario de seauranca expediu porte de arma 
para Oloci dias antes da morte do Chico. O dele9ado que estava a 
100 metros do local do crime e nao foi chamado a deoor. Os 
advogados chegam as vezes a cheaar para as audiencias com 1/2 
hora de antecedencia. Temos que continuar fazendo forca para 
acompanhar o inouerito complementar. 

JULIA: Nao da para jooar a responsabilidade soem cima dos 
advogados. Muitas vezes se marcava reunioes com o Comite Chico 
Mendes e apareciam poucas pessoas. Eu propria me envolvi para 
fazer um levantamento da vida dos 160 jurados entre os quais 
serao escolhidos 7. Nenhum dos 21 que foram escolhidos sao 
confiaveis. 

MARY: Os advo9ados que tiveram procuracao da Ilza nao se 
apresentaram para esclarecer como iriam conduzir os trabalhos. 
Desde o principio. achei que nao competia a CUT defender o caso 
do Chico e sim um bom grupo de advogados criminalistas. Tentamos 
entao explicar a Ilza que outros advo9ados deveriam ser 
envolvidos e procuramos a Comissao de Justica e Paz que indicou 
um advogado para ir a Sao Paulo se entender com os advogados da 
CUT. A reuniao com a CUT e fundamental. Adriano ligou para 
dizer que houve um debate do processo do Chico no lancamento do 
filme do.Chico. Pegou mal pois a advogada presente era 
estrangeira. 

JULIO: Ha muito tempo estamos vendo que o processo do Chico nao 
esta caminhando como deveria, mas nao temos orandes condicoes. 
Tentamos com Sueli e Ricardo uma abertura para a entrada de 
outros advooados e eles nao ouerem abrir de jeito nenhum. Eles 
acham oue os oue querem se meter nessa questao deveriam ajudar em 
outras questoes como o caso do IBDF e nao entrar no caso no 
Chico. Outras ouestoes como filme e Fundacao vieram conturbar 
mais a situacao, assim como o aoarecimenmto da outra mulher do 
Chico. Enouanto isso. continuamos a receber ameacas, inclusive 
com telefonemas anonimos. Parece que ja comecam a tramar outros 
assassinatos. Na minha ooiniao estamos correndo muito risco. 
Precisamos unir as forcas com advocacias de peso. 
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ARNALDO: Vou contar o oue ocorreu comigo ha 5 anos. No dia 14 de 
abril ha cinco anos em um atentado qu~ sofri. morreu uma pessoa 
da CPT na rodoviaria as 4 horas da tarde. Ninouem foi punido. 
porque a justica neste pais so funciona para um lado. 
Testemunhas havia, mas nao ha provas concretas. pois ninquem quis 
depor por medo. Ja cansei de passar procuracoes mas nao confio 
mais na justica. 

ROSA: Cansada de procurar advooados famosos no RJ. Alem disso 
existem rivalidades entre advooados e foi melhor que o advo9ado 
que se desentendeu nao tenha assumido o caso. Direcao nacional da 
CUT quer discutir e e importante. E precisa dar continuidade ao 
inquerito complementar. Nao se pode ir a reuniao da CUT sem ter 
analisado o processo. Eles vao tentar se defender no processo 
porque tem muitos furos. A viuva, presente na hora do crime. nao 
foi ouvida, por ex. Tem que ler o processo todo e ir bem 
informado. Existem erros primarias no processo. Deve-se levar com 
seriedade o complementar. Ir bem fundamentado para a reuniao. 

JULIA: Acompanha desde o comeco e acha que houve erro coletivo. 
Mary e Rosa decidem e encaminham, Genesio ficou sabendo de 
audiencia e nao avisou ninguem, e era a pessoa menos indicada 
para intermediar a reuniao com advooados. 

ROSA: Houve erro de comunicacao entre os Comites Chico Mendes do 
Rio e de Rio Branco. mas o Conselho semore acomcanhou tudo. Houve 
segredo na reuniao com a CUT porque o advogado solicitou. 

OSMARINO: Marcar a reuniao com direcao da CUT ate 20 de acosto. 
Fazer o inquerito comolementar e ver se ainda e oossivei fazer um 
inquerito paralelo. Greenhald criticou o encaminhamento do 
processo e disse oue nao pode entrar aaora- mas assessorar. 
Marcar encontro com ele tambem. Qual o papel do Conselho? O que 
precisa ~ara ir adiante? Aaueles que estao ameacados devem fazer 
um diario anotando tudo que e feito cada dia como fonte de 
info~macao. Cuidar da auto defesa. 

ATANAGILDO: Concorda com encaminhamento. Deve-se preparar- o 
Julgamento. Em Maraba, no caso de um companheiro. todas as 
audiencias ficavam sempre cheias e conseguiram pela mobilizacao. 
Sempre tinha mil pessoas no local. Primeiro, reuniao da direcao 
da CUT~ urgente, com tres pessoas. Segundo. inquerito paralelo e 
mobilizacao. 

MARY: Tem que dicidir qual o advo9ado que vai acomoanhar a 
questao com o Conselho ou se vamos solicitar uma nova posicao dos 
advogados da CUT. 
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OSMARINO: Tem que ter coraoem de fazer a critica a CUT dizendo 
que nao tem experiencia com esse tipo ~e crime. mas sim como 
mobilizacao. 

RAIMUNDO: No inquerito complementar e possivel ouvir outras 
pessoas e nos temos outras testemunhas. Mobilizacao para o dia do 
julgamento e muito importante, nao soem Xapuri, mas onde cada um 
estiver, para que a nacao e o mundo fiquem acompanhando. O mesmo 
deve ser pensado no ano da morte, nao so aqui mas em todo o 
mundo. 

OSMARINO: Devemos buscar um advoaado para orientar. Thomaz Bastos 
nunca veio ate aoui. Queremos pessoa oue tambem tenha coraQem de 
colocar o pena lama. Mobilizar para conseouir um advogado. 

BRASILEIROS NA BOLIVIA 

OSMARINO: E>:iste oossibilidades de reoatriamento dos brasileiros 
na Bolívia em funcao das dificuldades de paoar os imoostos 
exigidos. Quando uma pessoa nao paoa. ou sai. ou tomam os objetos 
como pagamento. Ninguem sabe quantos brasileiros tem na Bolívia. 
Presidente da Bolivia diz que tem 60 mil. Brasileiros saem desde 
que tenha area extrativista para eles. Proposta do Conselho 
mandar um oficio ao Consulado brasileiro em La Paz para que 
pudessemas fazer um censo na Bolívia para ter dados corretos. A 
migracao boliviana concorda~ mas querem que o Conselho neaocie o 
pagamento parcelado dos impostos. Conselho fazer um encontro em 
novembro em Brasileia ou Cobija para convocar os seringueiros que 
estao la e propor um trabalho com eles. F'r'opor reservas 
extrativistas na Bolivia. Esses impostos sao pagos para 
adquirirem direito de viver nos seringais. Desde 1906 
seringue~ros foram expulsos para aquela regiao, por 
seringalistas. Na decada de 70 muitos foram exoulsos por 
fazendeiros. Existem cobrancas duolicadas dos mesmos imoostos. 
QL1em mora la nao recebe o Funrural do Brasil. Nao tem docLtmentos 
e nao sao considerados nem brasileiros nem bolivianos. 

ATUACAO NAS AREAS DE COLONIZACAO 

OSMARINO: Serinaais loteados com familias do sul instaladas la e 
nunca receberam assistencia tecn1ca nem condicoes de escoar 
produtos. armazenamento. Nao ha politica aaricola oara 
colonizacao. Os seringueiros que ~icaram nos orojetos quase todos 
ja saíram porque nao estavam adaptados a aor1cultura. Fazendeiros 
estao entrando nesse projetos. INCRA continua com poiitica de 



colonizacao. Conselho deve fazer camoanha nacional explicando o 
fracasso dos projetos de colonizacao na Amazonia, comecando por 
Rondonia. UDR esta fazendo campanha para povoar a Amazonia. Fazer 
uma nota e divuloar no sul dizendo que a solucao e a reforma 
aqraria e pressionar o INCRA para retomar lotes vendidos a 
fazendeiros e doar para quem quer trabalhar. Os lotes nao devem 
ser vendidos a fazendeiros. 

JULIO: Cons~lho deve conscientizar oessoas que tem lote e tambem 
em relacao a financiamento bancaria para essas areas. Felix 
Pereira quer desapropriar 4 serinoais para colonizacao. Posicao 
do Conselho: onde tem serinaueiros vivendo nao pode ser 
colonizacao. mas somente onde nao tem condicoes de uso para 
floresta. Onde existe colonizacao deve-se discutir a política 
aoricola para os colonos, principalmente a questao dos 
financiamentos. 

ATANAGILDO: Venda de lote e um oroblema muito serio. Os 
acampamentos que fizeram em Maraba tinha objetivo de criar 
condicoes de trabalhar na terra. infra-estrutura, credito, 
assistencia em geral. Esse e um trabalho tao serio quanto no caso 
das reservas. Precisa educar esse pessoal. Nao queremos 
colonizacao para depois a terra voltar ao proprio fazendeiro. A 
terra tem que ser pra quem vai tirar seu sustento. 

FRANCISCO VASCONCELOS: Em Boca do Acre e ioual. Gleba Antimary 
vem diminuindo a area porque nao tem escola. saude, precas pros 
produtos e estao desistindo. Promessas que nao estao sendo 
cumpridas. Estrada de Boca do Acre outro problema: o pessoal de 
la abastecia a cidade. Venderam as areas pequenas para 
fazendeiros e foram embora da reaiao. 

ARNALDO: Sua familia trabalhou 50 anos numa terra so. Precisa 
conscien~izacao e divulaacao. Pode coiaborar com o Conselho oara 
dar uma eirada nessas areas de S. Paulo. Minas. poroue la tem uma 
propaganda de que aqui tem aiuda do governo. Andar pelo sul 
explicando que nao devem vir para o Acre. Existem as diferencas 
de clima, de cultura e a situacao fica muito dificil. 

BENATTI: Nos ultimes anos o movimento sindical tem decidido 
resistir para ficar na terra. Unice grupo que conseouiu dar uma 
proposta e avancar foi o movimento dos serinaue1ros. Tem que ter 
outras bandeiras de luta que nao soa luta pela terra. Ex: area 
desapropriada nao pode ser vendida para terceiros. porque e 
inalienavel; deve continuar produzindo~ mesmo que seja outro 
cliente da reforma agraria. O povo paga e os fazendeiros recebem 
a terra de volta. 
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VALDECI: No Paraooebas houve co1onizacao pelo INCRA. Tem dois 
interesses nisso. finha 30 a 40 mil habitantes na area. O INCRA 
recebe dinheiro para fazer o assentamento. Ele nao se acostuma e 
volta e o INCRA fica com a terra outra vez e o dinheiro aue 
oanhou com a colonizacao. Temos que abracar aquele que vem com a 
trouxa na cabeca e nao o que vem pelo INCRA. 

SEBASTIANA: Em 1983 levaram 300 familia de colono para N. 
Aripuana pelo INCRA. Em uma semana morreram mais de 50 criancas. 
Distribuiram os colonos na beira do rio, foram despejando, 
totalmente sem assistencia. Alguns guardaram dinheir~ e voltaram. 
So tem 40 familias atualmente. Queriam vender as terras e ir 
embora. Fizeram reuniao dizendo que se tinham qanho a terra nao 
podiam vender, porque estavam com interesse em dinheiro e nao em 
plantar. Governo doa moto-serra, enche !ancas de moto-serra. E 
nao sao donos da terra, oue esta comprometida com o governo para 
pagar o emorest1mo. Nao querem mais coionizacao em N.Aripuana. 

ADAO: Em Sena Madureira os colonos desbravam e fazem desmatacao e 
deoois vendem e vao embora. Se nao tem assistencia nao adianta 
dar a terra. O Conselho deve divulaar essas coisas no sul e 
nordeste oara oue os colonos nao seJa enaanaoos. Criam ainda uma 
brioa entre serinaue1ros e colonos. dizendo oue os serinaue1ros 
sao contra asfaltamento da estrada. 

MARY: Concorda com suoestao do Osmarino e o IEA oode ajudar 
porque tem muitos pontos de migrantes no Pr. Sugere como assessor 
o socioloqo Jose Vicente Tavares dos Santos. da UFRGS. que estuda 
essa ouestao. 

JULIO: Conselho deve apoiar colonos em busca de politica 
adequada. Conscientizar os que estao nos lotes. Nao transformar 
seringueiros em colonos. Nao fazer colonizacao para Amazonia sem 
coneut tar os que vivem aqui. 

MAURO: Proposta do Julie sintetiza bem. Os colonos devem seouir o 
exemplo dos seringueiros e comecar a fazer propostas positivas. 
como deveria ser a colonizacao. Os serinoue1ros avancaram porque 
a assessoria teve condicoes de dar uma forma tecnica as ideias. 
Precisa assessoria para peoar uma boa ideia para a colonizacaio. 
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FUNDACAO CHICO MENDES 

MARY: No dia 27/12 foi criada a Fundacao Chico Mendes para 
preservar a memoria do Chico e dar continuidade ao seu trabalho. 
Foi formada uma com1ssao prov1soria, representativa de todos os 
seomentos envolvidos com a luta, para elaborar estatutos e 
encaminhar os trabalhos. Foi aoontada como Presidente da Fundacao 
a viuva de Chico, Ilzamar Mendes. 

Deoois dessa data oassamos a tratar dos estatutos. Para alouns a 
FCM deveria ser uma nova entidade, para outros nao, pois ja 
existiam outras entidades oue levavam o trabalho loca!. O CNS 
achou oue nao poderia ser uma nova entidade. Durante o II 
Encontro ficou definida a estrutura da Fundacao: Presidencia. 
Conselho de Curadores, Conselho Deliberativo <composto por um 
representante de cadad entidade: CNS, Sindicato de Xaouri, 
familia do Chico, IEA, UNI, CPI, CTA e irmaos de Chico Mendes>. 

Nessa epoca sauroiram as propostas do filme sobre a vida de Chico 
Mendes, quando decidiu-se criar uma comissao para selecionar as 
propostas. A comissao estabeleceu criterios para analisar as 
propostas, sendo o principal o fato de que ninguem aceitaria 
ne9ociar individualmente e que o resultado do filme seria 
aplicado em defesa do movimento dos seringueiros e em defesa da 
floresta. Em funcao disso as propostas subiram de USS 100 mil 
para US$ 1.250.000, uma vez que todas as produtoras se 
interessaram em colaborar com o movimento. Surgiram 16 propostas 
e selecionadas 6 das melhores. 

O estatuto nao tinha sido concluido~ aoos diversas discussoes. Um 
dos pontos polemicos dizia respeito ao papel da secretaria 
executiva. Se o poder de decisao ficaria com o Conselho 
Deliberativo, a secretaria seria meramente administrativa. 
encaminhando as decisoes do Conselho. Em aloumas oropostas o 
secretar)o executivo era colocado com plenos poderes e o que 
realmente se queria era esses poderes para o conselho 
deliberativo. 

Diferentemente das outras oropostas de filmes, a da JN Filmes so 
foi aoresentada para a flza e o Gilson e nao oara os demais 
membros da comissao. Embora eu ja tivesse esclarecido a Ilza e 
seus irmaos de que se ela ouizesse decidir sozinha sobre o filme. 
as entidades nao se envolveriam, e a proposta nao seria 
valorizada como foi, ela sempre expressou sua vontade dizendo que 
a decisao era da Fundacao. Nessa ocas1ao, porem, o presidente 
do CONCINE falou para Ilza que ela tinha todos os direitos sobre 
o filme e que nao havia necessidade de se reoortar ao CNS. 

Aoos a selecao das propostas feita pela comissao, as propostas 
foram encaminhadas a um advooado nos Estados Unidos para serem 
analisadas e deveriam, em seguida, ser encaminhadas as entidades 
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do Conse!ho Deliberativo. Percebi oue alouma manobra estava sendo 
planejada porque nem o estatuto andava, nem se encaminhava a 
discussao para um forum mais aera!. Decidi entao escrever uma 
carta para o CNS e para a familia, aoresentando o resumo de todos 
os encaminhamentos teitos e suoerindo que o Conselho analisasse e 
encaminhasse. Tomaei essa atitude pensando que se os demais 
membros da comissao nao aorovassem essa medida, seria porque o 
interesse dos seringueiros estava sendo lesado. 

Decidiu-se que um advogado americano iria estudar as propostas e 
viria a Rio Branco para junto com a FCM decidir a melhor. No 
dia que o advogado chegou Ilza e Gilson foram para o Rio de 
Janeiro e assinaram um contrato com a JN Filmes, sem que ninguem 
soubesse. No contrato assinado, uma das clausulas diz que durante 
8 anos a JN Filmes passa a ter todos os direitos exclusivos sobre 
a imagem e nome de Chico Mendes para filmes, videos. televisao 
livros, argumentos de teatro, etc. Nao existe nenhuma clausula 
que proteja a imagem do Chico caso ela seja usada indevidamente. 
O contrato assinado e no valor de US$750.000, alem de US$400.000 
referente as benfeitorias feitas em Xapuri para a filmagem e 
percentagens sobre a distribuicao. Alem disso houve um acordo 
com a primeira mulher e a filha do Chico para oue elas nao 
reividiquem nada alem do que lhes foi pago com a assinatura do 
contrato do filme. 

MACEDO: Tenho muitp resoetio pela Marv e pelo seu trabalho. 
Quando as·coisas nao sao bem discutidas. ocorrem problemas. A 
criacao da FCM a principio pareceu otima. Nada tenho contra o 
Gilson ou o Pde. Ceopi. mas creio que eles sao fiouras muito 
novas na reg1ao para que eles tenham sido colocados na direcao da 
Fundacao. A situacao e traaica e muito dificil de ser 
resolvida. Creio que temos que voltar a ideia basica do que 
pensavamos sobre o que seria a FCM. Briqar na justica contra a 
familia do Chico. devido a uma atitude de ooortunismo que esta 
sendo tomada com relacao a Ilza. nao seria adequada. 

MARY: Acrescenta que faz uma auto-critica com essa experiencia e 
que aprendeu muito com tudo o que aconteceu esoecialmente que 
nao se pode encaminhar nada sem a participacao direta do 
movimento dos seringueiros. Considera que foi uma ingenuidade, 
talvez, ter convidado a Ilza para presidente da Fundacao. quando 
sabia que ela nao tinha experiencia anterior com o movimento. 

MACEDO: Creio que a atitude de convidar a Ilza para presidente da 
FCM nao foi ingenua e sim bonita. 

JULIO: Creio aue o CNS tem que dar um encaminhamento. Nao 
queremos mais discutir filme. mas somos obriaados a discutir e 
tambem o estatuto. Nao oodemos ~icar 8 anos a rebooue de uma 
produtora de filmes oara ooder usar o nome do Chico. a5sim como 
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nossa participacao dentro dessa fundacao. Gilson Pescador quer 
entrar na disputa para deputado estadual ano que vem. Gilson nao 
trabalha mais no CTA e o que prevemos.e que comecaram a atacar as 
bases com os recursos que vierem do filme. Quem estiver em 
qualquer ponto da Amazonia sera afetado por este fato. Se nos 
retirarmos da FCM eles podem levar tudo isto adiante. Temos que 
tirar um encaminhamento das entidades presentes: CNS, IEA, 
SINDICATO, CTA, CPI e UNI. 

OSMARINO: Acho que o CNS tem que tirar uma conclusao e levar para 
as entidades. 

JULIO: Primeiro passo sera eleaer a nova direcao da FCM e deoois 
mudar o estatuto e nao re~erendar o contrato. 

MACEDO:Acho oue o que o Julie falou fecha tudo bem. 
saida para essa s1tuacao. 

E a melhor 

BENATTI: Visoes sobre quem tem direito a imagem de alouem: 
quando a pessoa e publica a imagem nao e de ninguem. O que 
geralmente se faz e pedir permissao a familia. A familia so pode 
intervir se estiver sendo denegrida a imagem e a unica forma de 
repar.acao e a financeira. 

3. APRESENTACAO DOS PROJETOS DO CNS E APROVACAO 

GOMERCINDO: Camoanha do UNITA, jornal do PCI italiano - dinheiro 
arrecadado para um centro de pesquisa dos .povos da floresta. 
Visa arrecadar em torno de US$300.000. Esta camoanha conta com 
apoio do MOLIS e do LAICO. 

OSMARINO: Proooe a criacao de um Centro de Pesquisa dos Povos da 
Flor~sta oue daria continuidade ao trabalho de formar- oessoas 
dentro do oropric mov1menco. Procoe cue se,a comoraoa uma area 
aaui perto de Rio branco oara instalar esse centro. 

MARY: Os assessores aue ~raoaiham com o movimento desde o comeco 
tem feito u1n trabalho desse tioo e ja constituem a base para a 
instauracao desse centro de pesquisa. Eu nao sei cortar serinoa, 
mas eu sei fazer pesquisa e aprendi a faze-la no movimento. O 
crescimento do movimento tambem se deve ao fato de que os 
assessores consequ1ram transformar as reivindicacoes em uma 
linguagem entendida pelas aoencias financiadoras. Ha um imoasse 
entre o movimento e as assessorias. Embora haja muita gente 
querendo ajudar, e preciso fazer uma divisao de trabalho. Existem 
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novas tare~as e aouelas oue eram feitas antes sao desnecessarias. 
Ate o ano passado, arande parte do trabalho oue o !EA fazia esta 
hoje sendo feito pelo proorio Conselho e ja nao precisa mais ser 
feito pelo IEA. O objetivo do trabalho do IEA ja foi alcancado. 
Temos que abrir um outro campo de trabaiho onde as entidades tem 
que colaborar com a 1molantacao das reservas atraves do auxilio 
de pesquisas do tipo que foram feitas aoui quando o trabalho 
comecou. 

MAURO: Concordo com as propostas do Osmarino e da Mary. Os 
assessores podem continuar ajudando pois ja tem anos ~e 
experienc1a. O Centro de Pesquisa estaria misturando 2 coisas: 
a formacao profissional dos povos da floresta. e o trabalho de 
pesquisa dos assessores. As entidades que tem feito pesquisa 
diretamente terao seu lugar inclusive no centro de pesquisa e nao 
perdem seu lugar. A ideia seria de criar uma universidade dos 
povos da floresta, que teria, alem do conhecimento especifico dos 
assessores que ja trabalham, o conhecimento tecnico de outras 
areas que sao necessarias para as reservas e que nao tem ninguem 
trabalhando como por exemplo o biologo, o geografo~ etc. 

RAIMUNDO: Quero comolementar o que o Gomercindo disse. Retornei 
no dia 25 da Italia a convite da Juventude Comunista Italiana e a 
Central Sindical Italiana. Est~ve em diversas reunioes com esse 
pessoal e tive a oportunidade de observar que esse movimento esta 
vivo la e prova disso e que receberemos a visita de um 
representante deles no proximo dia 7/8. Em 30 de aoosto um 
companheiro nosso participara da festa unificada da Juventude 
Comunista Italiana e em dezembro participacao de um comoanhe1ro 
no Parlamento Eurooeu. Convidamos 2 companheiros Nicaraouenses 
que estavam na Italia para que eles comparecessem a homenaoem que 
prestaremos ao Chico no primeiro ano de sua morte. O Conselho 
concorda com o convite. 

TERC~IRD DIA DE REUNIAO 

ENCAMINHAMENTO DE PONTOS PENDENTES DE DECISAD- 

1. MAPIA: Decidida a ida ao Maoia com 1 membro do Conselho. 2 
assessores. 1 representante do CIMI e 1 da UNI. Encontro com os 
índios e serinoueiros. na segunda metade de setembro. 

2. POSICAO DO CNS E ENTIDADES DE APOIO FRENTE AO GOVERNO 
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ATANAGILDO: De acordo com o que foi ventilado ontem eu entendi 
que os financiamentos viriam diretamente do governo federal para 
o CNS, sem intervencao do governo estadual. Quanto as reservas 
extrativistas nao ficou muito claro como seria a situacao do CNS 
com relacao a implantacao das mesmas pelo governo. 

MARY: Temos como exemplo o Mapia que rapidamente foi aprovada. 
quando outras areas ja solicitadas se encontram paradas. Deve o 
CNS escrever ao IBAMA e ao INCRA solicitando que assinem as 
nossas que estao paradas e questionando como esse tipo de fato 
ocorre. O governo do Canada aplicara US$5 milhoes para um grande 
projeto de imolantacao de reservas para FUNTAC. Por acaso Mauro 
e eu estavamas aqui quando ao missao chegou pela primeira vez e 
colocamos que nao se pode colocar recursos para implantar 
reservas somente ao governo. porque as reservas sao dos 
seringueiros e que metade desses recursos deveria ser repassados 
_para o CNS. A forca do CNS e maior para neqociar com as 
entidades internacionais do que para as entidades locais. E 
existem meios de serem reoassados recursos 9overnamenta1s para as 
nao governamentais no Brasil atraves das ONGS canadenses~ oue 
podem passar direto para o CNS. 

GERSON: Alqumas reservas extrativistas estao sendo criadas pelo 
governo nao para ajudar os trabalhadores. mas ate para justificar 
que as reservas nao sao viaveis. Ex.: reserva de Antimari e 
Pauni, que esta pior depois da criacao da reserva do que antes de 
sua criacao. Essas reservas sao criadas em areas que nao estao 
preparadas para recebe-las. 

BENATTI: Em nossa area enfrentamos o mesmo problema com a Vale 
do Rio Doce e Eletronorte. Este problema pode ser encarado como 
uma ingerencia na po!itica interna do pais. Estas relacoes devem 
ficar bem esclarecidas para tentar coagir o governo. O problema 
que o movimento tem que discutir e que quando ganha uma proposta. 
o estadq absorve a proposta e a manipula. Para mim nao esta 
clara qual a relacao da sociedade civil com o estado. 

GOMERCINDO: A nivel do governo Canadense temos varias entidades 
com as quais ja trabalhamos. como a Uesenvolvimento e Paz. Temos 
que ter uma proposta de projeto para apresenta-la para varias nao 
Qovernamentais canadenses. explicando que o governo canadense tem 
tal valor e a neoociacao pode ser feita. Para um projeto dessa 
magnitude, devemos mandar aiouem para neooc1ar no Canada. mas ja 
levando o projeto. O problema do governo incorporar. pode ser 
encarado junto aos orqaos detinindo a responsabilidade de cada 
orgao. 
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VALDECIR: Proposta: criar uma assessoria. com advooado e outros 
tecnicos para defender a posicao do CNS junto ao governo e 
qerenciar todas as areas onde esta ha~endo este orob1ema. 

OSMARINO: Propostas ja apresentadas: apresentacao de uma 
proposta economica e apresentar pro1eto para as nao 
qovernamentais estranQeiros. 

MARY: Na Carta·de Curitiba ha uma boa proposta para estes 
problemas que pode ser distribuida entre todos. Para ~aver uma 
relacao autonoma com o Estado deve ficar claro o papei de cada 
um. Ao estado cabe a resolucao do problema fundiario e da 
tecnologia. O encaminhamento de projetos economicos e sociais 
cabe ao CNS. Treinamentos cabe ao CNS. O CNS deve atuar para 
fazer essa divisao de trabalho claramente e ser especificado nos 
convenios. 

ARNALDO: Estou um pouco confuso. mas proponho que 2 companheiros 
do Para vao discutir com o governo para uma futura atuacao. 

GOMERCINOO: O nao cumprimento de acordos pelo governo, deve ser 
combatido com um trabalho de base em todas as reoioes onde temos 
reservas ou previsao, estabelecendo prioridades. Se o trabalho 
de base for forte e a frente for preservada. nao podera haver 
invasao. Sao Luís do Remanso. imolantada pelo 9overno foi salva 
devido a atuacao do CNS. As areas propostas para evitar esse 
problema. devem ter o trabalho de base e a conscientizacao. 

ATANAGILDO: Amarrando alouns pontos ja apresentados e as 
propostas temos condicoes de levar a cabo .a imolantacao das 
reservas. 

MARy: Enfatiza a necessidade de se mandar uma carta. 
especificando a divisao de tare+as e justificando-a. 
ao IBAMA e ao INCRA. 

3. CONSOLIDAR AS RESERVAS QUE JA EXISTEM OU CRIAR O MAIOR NUMERO 
POSSIVEL? 

JULIO: Retira a proposta de se prender soas reservas que ja 
existem. 

MARY: 2 equipes: uma trabalhando nas reservas que ja existem e 
outra na implantacao das novas. E imoortante se saber a situacao 
das areas de novas reservas. O modelo ja existente. por exemolo 



no trabalho das escolas desenvolvido pe!o CTA. deveria ser 
observado pelas areas de novas reservas. Estudar as prioridades 
nas areas novas. 

FRANCISCO: Concordo com a Mari. Temos que orientar o pessoal que 
nao tem uma experiencia maior como e o caso do Acre. para nao 
haver revolta nas outras regioes. 

ARNALDO: Preocupacao: local onde seria instalado o Centro de 
Pesquisa. Importante avancar e sequrar as areas prioritarias. 

OSMARINO: Para tranouilizar os companheiros. informo que essas 
equipes vao ser de rodízio. 

ATANAGILDO: Estou de acordo com as 2 oropostas. 

GOMERCINDO: Falta oente para formar 2 eouipes e recursos para 
dois tipos de trabalho distintos. A eouipe que imolantaria as 
novas reservas tomaria como base a experiencia das que ja 
existem. A eouipe que trataria das reservas ja existentes 
estudaria a complementacao do que falta. 

GERSON: Em Rio Branco Branco esta acabando a floresta, com 
diversos conflitos. Apresentamos a proposta da desapropriacao 
dos seringais Valparaiso e Uniao. 

RAIMUNDO BARROS: 
Pei>,oto? 

Qual a situacao do seringal Santo Antonio do 

RAIMUNDO APRIGIO: E um projeto de colonizacao. 

RAIMUNDO BARROS: Precisamos saber a situacao. pois o presidente 
do Sindicato de Rio Branco esta propondo a Brasil ia a 
desapropriacao para criacao de um projeto de colonizacao. 

JUAREZ: Propoe que se arrume gente para os 2 projetos. 

MARI: Propoe treinamento oara que pessoas dispostas possam 
colaborar nesse trabalho. O CNS precisa de uma multiplicacao de 
assessores. 

OSMARINO: que as pessoas seiam aorovadas pelo CNS. 
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ATANAGILDO: Propoe deslocamento de companheiros de outras areas 
para o treinamento. 

MAR!: Levar para as areas material.tioo filmes para esclarecer o 
pessoa!. Treinar um grupo para levar esse material. 

MACEDO: Podemos arrecadar material com Jorqe Nazare. 

ADAO: Em Sena na Reserva do Macaua ainda nao apareceu ninguem 
para dizer para o pessoal de la o que e uma reserva extrativista. 
Precisamos de uma posicao do CNS. Nao se pode mais esperar por 
uma politicado CNS. Aproveitamento das pessoas das proprias 
areas para serem treinadas. 

4. FAZER LEVANTAMENTC5ANTROPOLOGICOS E ECDNOMICOS 

MARY: Antropologo faz pesquisas, estudando a realidade de 
comunidades nas areas rural e urbana. O antropologo faz 
levantamento da cultura.e o· gue a cultura significa para as 
pessoas de determinada regiao. O antropologo ~az um estudo de 
dentro da comunidade, para descobrir o que a comunidade quer 
realmente. Proponho que em areas novas sejam feitos levantamento 
antropologico e economico, para entender o que o pessoal de 
futuras reservas deseja. 

MACEDO: Para se conhecer um povo com o qual vai se trabalhar se 
estudar sua cultura, suas relacoes sociais, po!iticas e suas 
tradicoes. O material pesquisado retorna a comunidade em forma 
de projetos com verdadeiro potencial de viabilidade. Sem esse 
levantamento, e imoossivel se desenvolver qualquer trabalho. 

ATANAGILDO: Proximas reundioes do CNS definir melhor quem 
participaria das reunioes. sem a presenca de pessoas de fora. 

MACEDO: Avaliacao da reuniao: boa. Resultado:\ volto satis+eito 
para minha regiao. Sendo o Jurua uma reqiao muito extensa com 
uma diversidade de seringais. ao se constituir as equipes 
propostas, leve-se em consideracao a alocacao de um antropologo 
como Mauro e Mari para levantamento das diversas areas: seringa! 
Natal e Humaita, mais de 20 serinaa1s na Serra do Divisor, Rio 
Valparaiso, Rio Boa Fe e Rio Liberdade. Alagoinha. Município de 
Tarauca: seringais de Massape. Restauracao, Alagoas e Tabacal. 
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> " ' t :.... 

JULIO: Leitura de parte do convenio do CNS e da UNICAMP. cujo 
plano piloto e o Jurua. 

OSMARINO: 
11/2/90. 

proxima reuniao do Conselho Deliberativo: 9, 10 e 

JULIO: Nas proximas reunioes e necessario que se faca uma 
prestacao d~ contas. Nossa folha de pagamento esta na ordem de 
Ncr$20000,00 e mais as despesas dessa reuniao (enviaremos 
relatorio) na ordem de aproximadamente Ncr$30000,00 .. Talvez em 
outubro estejamos com a caixa baixa para poder repassar para os 
companheiros das areas. 

TEREZINHA MANSUR: CDDH e Rede Acreana de Mulheres e Homens. 
Encontro: 14 e 15 aoosto, promovido pelo CDDH, CTA. Rede e SOS 
Amazonia. Varias entidades serao convidadas. Assunto: reiacao 
dos movimentos sociais e a questao ambiental. Notamos que a 
populacao urbana nao se envolve muito com a questao ambiental. 
Marilena Chaui. levantou em sua p•lestra que havia uma alienacao 
muito grande da populacao que mora em Rio Branco. Tentaremos 
juntar entidades ambientalistas e populares para buscar de que 
forma as entidades populares propostas ambientalista e como as 
entidades ambientalistas estao aoindo com relacao a educacao 
dessa populacao. Moema Vieser da Rede Mulher SP e do Conselho de 
Educacao de Adultos da America Latina e oue coordena um proorama 
de ecologia e educacao popular, estara presente. Gostarismos da 
presenca de 2 representantes do CNS e alouem que falasse das 
reservas. Outras entidades falarao de outros assuntos relativos 
ao trabalho de suas respectivas entidades. 

RAIMUNDO BARROS: Ha tempo percebemos que~ pessoal da cidade esta 
desentrosado do pessoal do campo. Acho boa essa iniciativa que 
deve se extender tambem aos municípios para engrandecer a luta 
dos trabalhadores do campo. Temos problemas basices de 
comunicatao e esta iniciativa abriria um canal. 

OSMARINO: Em setembro havera um Tribunal em Lima onde sera 
discutida a questao da divida externa e dos projetos a serem 
implantados na Amazonia. Solicito material das entidades e ajuda 
para elaboracao de um documento que seria apresentado nesse 
Tribunal. 

RAIMUNDO BARROS: Solicito oue os companheiros indiquem quais sao 
os usineiros e fazendeiros de Minas Gerais aue possuem terras no 
Acre. 
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BENATTI: Existem levantamentos feitos no INCRA e material. 
Teríamos que verificar as fontes. 

JO: Podemos levantar isso junto ao INCRA. 

RAIMUNDO: Marie Meneses oropoe que aproxima reuniao da Diretoria 
seja fora de Rio Branco. 

DECISOES FINAIS: 

PROXIMA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO: FEVEREIRO qo 

PROXIMA REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA: 20, 21 e 22 de novembro. 

LOCAL: GUAJARA-MIRIM, RONDONIA. 


