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VIOLfNCIA

Os patrões

POLICIAL

no AL'fO JunuÁ

COHTHA SEHHJGUEIHOS

(proprietários

ou arrendatários

vale do Juruá agem como verdadeiros

de seringais)

senhores

feudais

que dizem ser suas, subrnentendo os seringueiros
e humilhações.

Enquanto

isso, a polícia

para apoiar as arbitrariedades
Uma prova dessa situação

é

no

nas matas

a viol;ncias

l]lUitas vezes utilizada

dos patrões.

de injustiça

são os depoimentos

seguin-

tes.

DEPOHlENTO

',,
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"Ocaso doi em 198G, que o Armede Camili era aviado no foz do
Bagé, então houve um pequeno motivo do preço da borracha ter
suspendido de quinze a vinte e dois cruzados, que foi no ano
do congelamento onde a mercadoria não teve inflação, não é?
Acontece que nós fomos reunir vinte e dois companheiros prá
ir , tomar um entendimento amigavelmente.
com ele no,DepÓsito,
,
pra que ele repartisse aquele aumento da borracha com nos,
que, a mercadoria não tinha tido inflação. Aconteceu que, eu fui
ate la. No dia da minha saida, onde marquei o ponto pra
,
~
reunir os companheiros, cheguei la, tinha um. Ai veio
comigo. Cheguemos na foz, o velho não estava. Estava o filho
representante. Tivemos um entendimento ca)m ele. Hada ele entendeu, sobre o nosso acordo. Voltei pro meu centro, fui trabalhar. O velho quando chegou, ele fez um fuxicão prá ele.
Ele não veio tomar um entendimento comigo: apenas pegou a
canoa e veio buscar a pol1cia aqui em Cruzeiro do Sul Levou
quatro policial e o filho. Ne atacou lá dentro da minha casa
prá tomar essa borracha: mil e trezentos e cinco quilos. Eu
merevoltei e botei os pés na parede. Ele disse que essa
borracha foi mandada pelo Juiz de Direito, mas papel nenhum
,
ele me apresentou. Eram cinco policiais, tinham arma, revolver.
Entonce eu botei o pé na parede e a borracha eu não entreguei.
Eles não puderam comigo. Me fizeram um recibo, falso, na minha
aus;ncia, que eu tinha en~regado a borracha. Mas eu me sai,
porque não me assinei, não estava prá me assinar, e mesmo que
estivesse não tinha me assinado. Vim, trouxe ao sindicato e
esse negócio ainda ti ai.
;

;

Realmente eles entraroo1 no Tejo, dentro do Bag~, de casa em
casa de seringueiro. O chef'e deles era Armcdc Carnili, e quem
ia com a policia era o cabo PJ.1 r.1endes. Pois bem. Eles chegaram
em casa do vizinho, o vizinho não estava. Mataram um porco. com
cachorro em viagem. Chegaram na casa do vizinho e :foram f'aze

.'
r

comida. Onde a mulher do vizinho chegou e eles estavam
cascavilhando as latas de Óleo pelas tabuas. Ela disse: "Aqui
não se usa comer com Óleo". Eles disseram: "Vige, aqui vocês
parece que só 't r-aba.Lham é prá patrão". Pegaram o figa.do do
porco e forrun assar 1~ no buraco da fornalha.
E da{ por diante eles sai ram pelo Dagé ar or a, Virou, tornou
espingarda de seringueiro, deixou ele sem matar um quatipuru
pro filho comer, o velho Armede com
a polícia. Adiante ele ,
;
tomou vaca, tomou motor, tornou maquina de costura. Agora so
não pode dizer as colocações porque eu ainda era - não tinha
costume coma região, não é?

••
Baixou, chegou na casa do meu irmão, o Olimar Vieira da Silva,
que tinha uma conta prá pagar. O velho Armede. Então ele
disse: 11Seu Armede, ainda não chegou o prazo que eu marquei
pra lhe pagar. Eu tenho um começo de borracha, mas ainda não
tá toda. Quando eu fizer toda, eu vou deixar la, o pagamento".
Ele disse: "Ela vai é agora". E disse: "Cala a boca, senã.o
você vai preso. Vamos pegar a borracha e vamos levar! nota
pro cabo! t, Ai. eles entraram, dentro do defumador dele, pegar-am
a borracha, meteram no cabo. Ai o filho do velho Armede disse:
"De í.xa o recibo com o homem. tt. Ele disse: 11IJão senhor!
Eu não
vou deixar recibo prá ele. SÓ dou recibo quando ele fizer o
resto!" Então aquela borracha ele nunca apareceu comela. Ele
invadiu o defumador do meu irmão. Apenas ele não,se deu mal
porque eu não estava lá. Isso se passou com o Olimar Vieira
. da Silva, nieu irmão. Pois bern , Esse é o caso que eu tinha pra
contar pro senhor"
(Entrevista de Drunásio Vieira da Silva, delegado sindical no
Seringa! Bagé, Rio Tejo, a J.lauro Barbosa de Almeida. nealizada
durante o II Encontro Hunicipal dos Seringueiros de Cruzeiro
do Sul, a 26 de Outubro de 1988).
"Entrou policial lá dentro da minha casa, prá tomar mil e
trezentos e cinco quilos de borracha, porque nesse meio tinha
sete cruzados meu em cada quilo.
E eu botei o pé na parede prá
não entregar e o patrão veio aqui em Cruzeiro do Sul
e pecou
do Juiz de Direito que nem ple falou lá em casa, levou tr~s
policial pr~ me tomar essa borracha
na porta da minha casa. ~as
eu quando eu nasci minha mãe perguntou à parteira: 11É homem?"
"Ê homem." Então é homem até morrer. Mas enquanto eu for vivo
minha casa não é desmoralizada! Eu sei, meus amigos, que eu vim a
Cruzeiro do Sul,atrás de meus direitos, com o sindicato dos
Trabalhadores Rurais. Fiquei aqui, não tinha um advogado para
resolver. Hoje está por resolver.
IIoJe eu estou querendo o
. preço dessa borracha justo. Eu queria que o senhor Armede
Camili ou alguém dele estivesse aqui prá me ouvir.
Eu hoje
sou delegado 1~ de11tro da região no seringal nae~ e desejava
muito ele lá na foz corno um aviado, para levar seu cabo Pr.t
Mendes para fazer a injustiça que ele fez lá dentro do seringal."
(Dep~imento de Damásio em plenária, durante o II Encontro
.,.
Municipal de Seringueiros de Cruzeiro do Sul)

(Depoimento de Nonato Vieira do Nascimento,
Restauração, colocação Duas nocas)

Seringal

0 que eu sei contar de polÍ.cia, lá dentro de nosso
seringal, é que numa época há dois anos atrás os Carnili
tomaram de conta lá e viviam com o Depósito cheio de po1Íc1a. Parecia assim um quartel. Era de três, de quatro
pr~ cima. Quem pagava dizia ele que era ele, mas mandado
pela Julza, dizendo ele. A finalidade de que ele estnva
terminando de realizar o movimento dele e aqueles que não
tinha condições de pagar ele ia lá e tomava sua
, vaquinha,
\
,
tomava seu motorzinho de fazer farinha. O negocio la era
assim.
Pois bem. Eu tava uma época lá que terminou a safra e eu
fiquei devendo um pouquinho, e ele quis sair, e eu estava
com vontade de sair tau1bÓm, e eles foram e me a taca rarn 15.
prá receberem o que era meu tudo. Adondo eles fizeram eu
receber uma conta que eu tinha vendido um roçado para um
rapaz lá (O "Drasil"). AÍ eles fizeram -- me levaram lá
prá policia, o nanuel Danha1 prá eu receber esse roçado
prá entregar a eles. Esse Manuel
Danha é um sujeito
,
covarde aqui do vale do Jurua
que
era empregadoj dos Camili
~
dizendo ele que era
patrao.
,
,
, Era ele quem era o chefe quem
pedia toda a policia la pra dentro do soringal.
Ai quando, eu vim lá, que eles
mandarruu eu receber
a conta do
,
1
rapaz pra en t r-egar- a eles I ai eles fizeram cu c ar-r-e g a r- a
borracha lá do centro do rapaz,
que justaraente tinham tomado
a borracha dele --·o rapaz disse que não entregava e eles
levaram a policia 1~ e recebcrruu e trouxerrun ele debaixo
de ordem -- , e els fizerain eu carregar a borracha de
sessenta quilos, se eu não carregasse diziam que iam me
dar uma pisa. SÓ porque eles estavam vexados com os fre~uescs
a mandado do Manuel Banha. Fizeram eu carregar a borracha
da Floresta até a beil"a do íl.iozinho, lá onde morava o
"Major", você sabe mui to bem. (Da colocação Floresta at~ a
Colocação c acuoe í.r a do J ar-ana , onde morova 1111ário Dcnvenuto
ou 11Uajor11, é uma hora de caminhada.) De outros tornaram
muito, tomaram motor, gado.
Prá nós se ver livre desse homem, foi preciso que nós desse
uma denúncia dele aqut no sindicato prá tirar ele de lá.
Tomaram um motor de um tio meu, André borges, no Camaleão.
Tomaram um motor do rapaz que chamam "Pcba11, que mora lá
na Barraquinha , você conhece rnui to : .b ern ,
tomaram o motor
dele prá r,eceber a conta, que eles iam sair e não queriam
deixar nada. Era assim.
Como é que eles foram embora? Por que nós se justifiquemos,
se ajuntemo com o sindicato, o delegado de lá, e fizemos
ele sair de lá. De lá prá ca não teve caso de perseguição11•
11

~.
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•'

ttpor que eles 1á fazem assiin. Quando a borracha aqui está de
570, como o companheiro aqui veio dizer, lá eles pEJr;óm de
540 e de 500 cruzeiros, dizendo que é mentira que a Lgura e s t a
colocando aí na rádia. Mas não é não, companheiros, é porque
ele quer usurpar o seringueiro. É por isso que o seringueiro
não tem uma condição de por o seu f'ilho na escola, vir bqui
na cidade comprar uma coisa mais f~cil. Por. que ele
o µrimeiro a usurpar o seringueiro. Ele disse na saida que nós ia
passar muita fome, que nós não ia ter combustível prá voltar.
Que é que nós ia fazer, nós ia ser besta~ ( ••• )Porque
nós
somos escravizados por lá, meus amlgosl E outra: q~e lá, eles
quando um cara não quer pagar renda, faz corno no ario passado.
Levaram polícia corn delegado lá, esperando nós. IJa He~tauração,
dar a denúncia. A policia comprada, não é? Por que eu acho que
a policia não tem esse direito. De um delegado sair lá da sua
comunidade que ele vive lá prá ir
o serin~uciro
lá no seringal, como aconteceu no ano passado. ( ••• ) Corno
há dois anos atrás, esses Carnili -- se alguém estiver aqui
de testemunho eu falo claro, porque eu sou pequeno mas eu não
sou frouxo, e com licença de voces aqui, eu sou homem prá
morrer! E eu acho que voc~s não vão deixar um seringueiro que
nem vocês morrer sÓ! Por que trabalha pela nação. ( ••• ) Por que a borracha é a nossa assist;ncia, pro nosso páis! Todo
mundo deve saber isso. O governo é o primeiro a chegar decerto
a saber isso que o seringueiro
é quem podia ter o seu direito
melhor. Então prá mim isso é uma satisfação enoontrar vocês
todos aqui, que são seringueiros que nem eu •

&
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Os :Camili aí, no ano passado, há dois anos, levou polÍ.cia
prá tomar alguma. vaquinha que o seringueiro tinha, prá
dar leite ao seu filho. Algum diga aqui se for mentira. Tomar
o seu motorzinho de fazer farinha. Tudo isso e mais. Pr~
poder tirar eles de lá foi preciso o sindicato aqui, prá
poder tirar. AÍ fizemos uma reunião 1á, com o delegado que
vem ai (Chico Gin~), lutando, batalhando por nbst pri a
gente chegar aqui e ter o direito de não ser escravizado
mais, meus amisos. Por que uma escravidão dessa hoje não
pode ter mais. Porque a gente deve trabalhar pela facilidadet
e não pela dificuldade. Por que o cara torna sua, vaquinhat
al vai comprar o leite peJ.o preço da hora da morte, não tem
condiç~es. ( ••• ) Não pode, meus runigos, de jeito nenhura!
Cu
,
queria saber se um cara tinha um apoio maior, como nos estamos
aqui
tendo hoje, e pr~ minha maior satisfação, se
ainda vai haver mudança.

'

Lá

nós não.temos
um posto de sa{tc1e. Lá nós não temos urna
escola. E tá vendo que tem muitas crianças boa de estudar,
como certos iugares tem mais de vinte menino! E não tem uma
assist;ncia, por qu~? Porque o patrão não traz.
Quando o
cara vai atrás de uma assist;ncia ele diz que ele n~o presta,
e isso e aquilo outro. Que ele vai enganado, e isso e aquilo
ou~ro.
Mas não~ não,, meu
que ele t~ vendo que nós
, povo.
com es~a vida aqui, ai nos vai dar condiçoes de ele dar estudo

t

-

y

_,,.,,

pro seu filho, que ele vai colocar lá no Rio de Janeiro,
ou, lá prá são Paulo,, seja lá
prá onde seja! E ele vem de
,
la, pra massacrar nos tambem. Por que o que eu sei dizer
é isso. Por que eu nasci e me criei em seringal e não
tive aula.nenhuma por que o meu pai nio tinha condiç~es.
Ele fazia setecentos quilos, oitocentos quilos e ficava
devendo, e nós não tinha condições prá ~studar por isso,
meus amigos.( ••• )11

-

(Depoimento

de Honato Nascimento, do Seringal ncstauração/
durante o II Encontro Municipal dos
Seringueiros de Cruzeiro do Sul, 2G/11/1988)

Riozinho, em plenária,

"Eu tava lá, trabalhando prá ganhar a minha vida. Fez
mil, cento e noventa quilos de borracha prá pagar a minha
conta.
Quando o outro patrão foi lá, com esse rtanuel
Danha, foi 1á dentro, levou a polícia, chegou a ir até a
minha casa, eu não tava em casa, minha mulher tava, já
chegou com a pol:Í.cia lá mandando eu me apresentar no
mesmo dia, embora que fosse de noite, mas eu tinha que
estar lá, prá nós acertar de conta.
Ou então levasse
logo a vaca. O ~nico recurso que eu tinha. Sou pai de seis
filhos,
era o Único recurso
que eu , tinha, era éssa vaca,
,
,
pra dar leite.
Eu fui la, e a policia fez eu entregar
a
vaca.
E eles foram e pegaram a vaca, e ainda fizeram eu
voltar mei~ hora por dentro d'~gua. AÍ eu fugi, prá Vila.
Eu cheguei e eles ficaram com a minha vaca. Forarn buscar
dentro.de casa. Por isso que eu fiquei com tanto desgosto.
Por que fiquei com tru1ta vergonha! Tomei tanta jacuba prá
fazer tanta o or-r-acha., não deu e o restante ficaram com a

minha vaca. "
, do Seringa! Daeé, cm
(Depoimento
(
plenária, durante o II encontro Municipal de Seringueiros
de Cruzeiro do Sul, 25/11/1988)

'

'

.
"A poli.eia ameaçou de tomar. l-landaram dizer prá mim que ia
lá na minha casa tomar meu motor( ••• ). Eu disse prá minha
mãe: "Eu tou dentro da razão. Eu tou dentro da minha casa
tenho um objeto
que eu comprei
e paguei com o meu suor,
não é?
.. ~ Chegar e levar -- Eu digo: IIão, companheiro.
Eu vou, eu acho Lmpor t an te eu ir. U111 homem não vai preso
sem merecer.
Eu não matei, eu não r'oube ã, eu não desonrei.
Como é que eu vou preso? Eu vou, é importante. lias nas
seguinte condições. Ha hora em que eu descer da minha
escada, vão me dar sustento pra minha mulher e pros meus
filhos pr; nio passarem necessidade. Se eu tives$e com o
que ir, ,é verdade. Mas não vocês querer me levar'a
pulso.
Eu digo: Eu vou, mas é nessa si"t'uação assim. Então cadê
que foram? Se todo mundo tivesse feito assim, tinha vindo
a primeira vez, a segunda não tinha intera.do, não era?"
(Expedi to Cunha, Scriugul Hcstuuração,
c o Loc açjio Dmiarw.l)
"Olha aí, seu Hauro. Foi no tempo que ela (a força policial)

vinha, nós estava na praia. Ai,elabdisse: "mamãe, corre
,
Iu a Rrrach~.
pra casa, vamos esconder as o o i sas. Eu il1sse: "Eu, rn Lnh a
filha? Eu, esconder? A borracha que é do meu marido? Fica
aí no mesmo cantinho! Ele não é nem doido pr~ vir mexer,
que eu não vou deixar! Eu sei que eles não vão 'invadir a
minha cas! Eu quero ver quem é que vai mexer nessa
borracha! Se cheilar perguntar de quem é eu digo: É do
Valdomiro". Ai eles c.lisse: "Po g a a bor-r-ach a , . bota ria
mata e esconde porque se não eles carrega!" AÍ manda o
João,
c·orre, vaina Darraquinha,
meu filho.
Prá avisar pro
(

tio Delmar. que esconda o produto dele na rnata. Olha, o
menino veio. Por que no outro dia c hc gav a , o Lh a ; ChcgD.rarn
lá,meu irmão, era borracha, era mercadoria, tudo era
escondido
na, mata, olhe! AÍ teve wn pistol;o que vai e disse
,
pra eles! Ai eles indagaram das crianças, seu I1auro.
Explicar as crianças, prá ver se as criru1ças diziruJ que
tava a borracha escondida na mata, que eles tinham que saber
que tinha ou então se tinha a mercadorla. O menino dizia
"Tem, sim senhor. O papai escondeu" Olha~ Criança, meu irmão.
Inocente
sim senhor.
Por que a criança,
uma criança dessa
nÕ.o vai mentir. Aconteceu isso."
(Depoimento de Eugênia.Timóteo,
Serin~al
He::.tauração,
colocação Depbsito do Iliozinho. Eug;n

#

,

"O papai ta com a borracha no r-oçado e a raercadoria
t ambern ,
O pobre do rapaz estava no roçado ocupado com o serviço dele.
Quando chegou ••• ele não tinha costume, nÜnca viu isso. O pau,
revólver, o senhor sabe, a policia( ••• ) AÍ nessas alturas
o
rapaz chegou.nervoso. AÍ ele perguntou qual era a finalidade.
"Ou descobre a mercadoria que tem ou leva a borracha''. Tem
não tem, tem não tem, até que ba t e r arn um bom papo e ele
entregou toda a borracha sem pesar, sem ve~em a borracha.
Pegaram tantos quilos de borracha sem pesar.
- Seu Uanuel Danha! "
"Ai descemos. E fomos obrigados a fazer isso. Urna r;-evolta.
Fazer
uma revolta. AÍ chegamos 1á e entra.mos com ele, não
,
e? Graças a Deus que a essas alturas saiu tudo bem. Ele
,
,
nao quis enfrentar a barra
porque
ai
ia
ser
pesado
pra
ele.
,
...
De qualquer maneira nos nao ia ficar. desamparado s ein
condições, não é? Por que o cabo vinha levando, a borracha
também, a mercadoria que tinha por aí, o Óleo do seringueiro
uma besteirinha, ia prendendo. Ia fico.r sern condições,
morrer de fome.Sem patrão, sem dono sem nada, ia ficar
ruim. 11
(Valdomiro Timóteo, Seringal Tiestauração, Depósito do riozinho)

-

"Eu sou o homem que cortei mais

.

seringa no Acre!
O menos,
, ,º menos eu nunca encostei faca de seringa pra nao cortar
oitenta, noventa, cem, cento e vinte, centro e trinta,
cento e quarenta, viu? E matar cento e quarenta caça por
a.no, viu? E tenho o meu roçado. Tudo isso eul já flz. Agora
eu disse para o seu Chico Hunes que eu não contiuuava a
cortar seringa, eu tava devendo ai uma porcaria a ele, e
eu disse:
"Se você quiser receber, pode botar na policia
que eu tou pronto homem prá ir11 Ele disse: "Pelo amor de
Deus, tira, risca, risca! 11

"O senhor Hanuel Danha
Era
, ...o patrão da Restauração

La nao tinha para vender
Hem uma barra.de sabão

Ele estava como o ferreiro
O ferreiro da maldiçio
Que quando
ele tem o ferro
,
...
Hasta faltando o carvao
Que quando ele tinha a linha
l•las tava faltando o bot;o
Mas ele era o maior
Prá quetionar com regatão
Mexeu com
o Chico Ali.pio
,
...
E tambem com o J.Iagalhao
Uandou chamar a polícia
Pra emexer o batelao
Tomando toda a borracha
Que ele tivesse em mão
,

.•

•

'

•••
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E mexeu com o pobre do Delmar
Que morava na Darraquinha
O Banha
foi com a polícia
,
Pra tomar
a borracha que ele tinha
,
E tambem <lo Chico Castelo
O comedor
de galiriha
,
E tambem tinha o Pebinha
O velho esqueceu, de dizer.
O Da.nha· foi atras da conta
E inda tomou seu Tietê
E. quando ele

vinha voltando
Com um revólver, wn rifle e um cutelo
As pernas davam uma vareta
E o joelho dava um martelo"

'

'1
1

.1
1

1

\

(Composições de João Cunha. Gravadas no Seringa! Hcstauração,
colocaçio TacaratG, durm1te reuniio sindical. Julho de 1987)

"O I,Ianuel Banha era o gerente
Ali da Restauração
Não tinha que vender
Uem uma bárra de sabão
O Manuel Danha tava ali
,,
Que nem o ferreiro da maldição
Quando tem o ferro mas tá faltando o carvão
,

-

E quando tinha a lima mas ta faltando o botao
E inda chamou a polícia
Prá acabar com regatão
Foi primeiro com o Chico AlÍpio~
E adepois com o Bagalhão
Inda se lembrou do Delmar
Que morava na Ba.rraquinha
Pra tomar toda a borracha
Que ele tinha
Inda se lembrou do Castelo
Um comedor de galinha
E ainda tinha o Pebinha
que eu me esqueci
de dizer
,
Que vieram atras da conta
E tomaram o Tietê

-

O Manuel
, Banha quando entrou nesse niozinho ,
Foi pra fazer. um duelo
Quando'ele vinha voltando
As pernas davam uma vareta
E o. joelho dava um martelo
E ainda tinha um empregado
Que isso era um homem
muito direito
,
Foi a uma festa la no Leitao
Lá tirou a mulher dum homem
Queria pegar nos peito
O pessoal achavam graça
Que isso era ~n desespero
Até as crianças dormindo
Arribaram o mosquiteiro (prá ver a zoada ••• )"

..

'

\

~

"Rapaz, agora, quando nós vinha prá cá, foi assim. IlÓs tinha
um menino doente. NÓs fomos lá, atrás de um remédio prá ele.
Ele não vendeu, querendo dizer que nós não tinha com que
pagar a conta dele. Nas nós tinha, que a conta do meu irmão
1~ ~ centro e trinta mil, ai ele tem novecentos quilos de
borracha e quando nós saímos de lá ele dã sjse -que ainda falta
"
liquidar na casa dele. Ele nao mandou remedio
dizendo que era
por uma parte da economia, que nós não-podia comprar a ele
que nós devia a ele. E eu vendi trinta quilos de borracha e
ele me jurou cadeia e disse que quando chegasse aqui ia
falar com os Camili ••• prá dar um jeito nisso que~eu tinha
tirado a borracha prá fora devend~ a ele. E ia denunciar
derimim no banco que ele tinha feito financiamento no banco
,
,
era pra pagar com a borracha do seringal, nao era pra mim
tirar a borracha pr~ fora, a borracha sendo sujeita a ele.
Eu devendo oitenta mil cruzados tendo quatrocentos quilos de
borracha
,
,
, o senhor acha que eu devo a ele? Ele, paga a borracha
la pra nos de cento e sessenta cruzados se nos quiser comer
desse preço! • • • Eu acho que tenho prá mim que a borracha era
;
minha, nao e?

-

-

-

(Depoimento de seringueiro do Seringal Dourado ou':3ão
Francisco, nio Tejo)

"Eu sou analfabeto, sei mal assinar meu nome, porque o meu
grande pai trabalhou muito prá poder me sustentar, não teve
condições prá me dar escola. Eu aprendi um pouco ela minha
livre vontade. Nas com f~ cm Deus, com o pouco saborque eu
tenho, vou dar um alô, se Deus quiser.
Outra coisa, companheiros. Eu moro no rio Tejo, trabalho com
dificuldade, sou seringueiro, tenho vinte e cinco anos de
idade. Além disso meu patrão me explora, atrvés de vender a
mercadoria dele muito caro. Eu faço quinhentos quilos de bor
racha, pois a borracha que eu faço não dá prá pagar ele, ainda
fico devendo. E outra coisa tamb~m: que ele ainda faz eu
pagar sessenta quilo de renda. Pois quando eu juro que eu nã
,
vou pagar, ele me diz que vai me ,botar , pra fora, e ,que eu nao
tenho
o, direito na estrada.
Ele e que e o proprietario, ele
,
,
e que e o dono de la. Que se eu pagar a renda, eu poderei
cortar a estrada, e eu não pagando ele vai me botar prá fora.
Tá com dois anos que eu não pago a renda e gostaria que todos
os meus companheiros me ajudassem a não pagar a renda! Porque
sessenta quilos que nós damos vai fazer falta pro meu filho.
Meu filho trabalha com dificuldade, ele tem dez anos de idade.
Mas ele já entende
, de seringa. quando eu
, saio duas horas da'
madrugada, eleja fica acordadinho, pra quando o dia amanhecer,
ele pega o pi de faca dele e vai me encontrar lá na boca da
estrada. Ele não sabe, coitadinho, ele não tem uma noção de
estudo. A minha mulher lá leciona, agora ele nio pode nem
estudar. Assim quando chega da estrada é que a minha mulher
vaifazer ~1a aula prá ele, uma liçio. Outra coisa: dificuldade
1á de mercadoria, lá assistência médica n~o tem, ocorre
muita doença, só falta morrer a míngua, lá.

.
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Outra coisa. La, assistencia
medica nao tem.
doença, só falta morrer à míngua, li'.1.
""'

llo

caso de

Outra coisa: eu vou contar urna coisa na minha vida. Eu fui
mordido de cobra, no mato~ A minha esposa estava aqui em
Cruzeiro do Sul, veio fazer um curso pr~ ser professora, mas
não pÔde ser. -Ficou eu 1á na estrada,
arriado,
eu mais meu
-filho. llande L ele prá casa, modo avisar os c omp arihe I ros prá
vir me buscar. Com duus horas que ele sc:1.iu, eu saí 1r15: arrastando,
com dificuldade, até que eu encon tre:t'0
5~º.ª ca~~- Cheguei

Y:

:-..,. ;,_,

casa

e111

na

rede, quase morto, só eu e meu filho.
#
,
Ai no outro dia eu mandei um cu11hallo meu na Boca do Dugc uuscqar
~
. porque se
um remedia,
Ele mandou dizer que nao mandava aao,
eu morresse eu não ia pagar a conta a ele não. 1·1as braças a
Deus, com os poderes de Deus eu fiquei bom, prá pagar a couta

-
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dele. Quando eu pagar a conta dele,· eu vou dizer: "Rap az , eu
paguei a tua conta, não foi aquilo que tu disse que eu ia
morrer não. Eu graças a Deus estou corn saúde e vou pagar a
conta dele se Deus quiser..
I-1ui to ob r-Lgado "
de "Dolor" durante o II Encontro IIuniclpal de
Seringueiros de Cruzeiro do Sul, ern plenária.)
(Depoimento

'

\l

-

(Depoimento de José Ilascimento, conhecido por José cândido,
Seringal Periquito, Riozinho da Liberdade)

"r ~os
, ouvimos, dentro da primeira chamada que vossas cxcelencias
,..
deram prá nós ir ao Encontro dos Seringueiros. Dom, então o
senhor
não
,
, sabe que o pobre seringueiro lá é urna vida isolada,
,
,
e? Ai o companheiro meu vizinho disse: "Rapaz, corno e que nos
vamos?"
"Como é que nós vamos? Com os nossos recursos! Vamos
pegar cada um uma pranchinha dessas e vamos embora. Vamos fazer
,
, '
,
,
la o encontro do povo que tao procurando enxerear nos." Ai nos
viemos. Quando nós passa na casa dele, do~seu Liberato Braga,
ele vai e leva uma carta pro seu Jesus tornar providências, que
nós tinha passado lá a noite, fueido. O qual que nós passamos
lá uma hora da tarde. Ai seu Jesus pega essa carta, quando
olha lacra a mesma carta e devolve prá ele, que nio tinha nada
comigo, pois se ele não era meu patrio.
, Jesus Mat~s, Darroso
mora na Liberdade. Ele se queixa ~ue e o dono de la. o proprietário, no dizer deles, não é? Então ele manda nossos campanheiros que vêm de lá, muitos, que três carradas o caminhão deu
pra ca, nao e? O seu Jose
Carlos lutou e pelejou a fim de ,
. ,
acompanhar esse povo. Ai quando chega aqui, o importante e
que os comapanheiros quando chegam aqui f'icarn:
"l-leu Deus do
céu ••• " Com a chave na boca. Eu digo: "Pelo amos de Deus, vamos
dizer o que nós sente! Há muitos anos esses fulanos de tal
vivem matando nós na escravidão tirando o couro!"
Policia não foi ainda 1á. Mas se seu Jesus tivesse dito: "Vai
buscar fulano debaixo de peia!" Então tinha ido,•tern um barco
lá, um troço lá prá ir pegar o companheiro, ai massacra muito,
bate, açoita, pinta a saracura, al joga fora, joga por acolá.
AÍ seu Liberato pensava que quando da minha chegada, que seu
jesus recebesse, eu ia ficar lá dentro daquele chiqueiro imundo
•
,
,V
,
,
que eles produziram la, nao e? E pensava que a gente ca nao
vinha. AÍ já muitos estavam desvanecidos porque o caminhão não
vinha.
,
,
Esse chiqueirinho e·uma tal duma delegacia que fizeram la,
na Vila Maurlcio Natos, na balsa do Liberdade
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EXPLORAÇÂO

DO SEIUIJGUEIRO

"0 que nós estamos sentindo aqui é que mercadoria ninguém
não tem. A gente vai na casa do patrão lá não compra nem
uma barra de sabão e nem uma caixa de fÓsforo. HÓs tamos
aqui nesse seringal atrás de fogo na casa de um e de outro,
prá fazer o fogo em casa. É o maior fracasso. De tudo tá
faltando, não é?11
(João Cunha, Seringal Restauração, colocação Bananal)
napaz, a situação não tá muito boa. Eu até disse que nunca tinha me acontecido na minha vida eu me achar sem um palito de fÓsforo na minha casa prá eu fazer um fogo num fogão,
viu? A mulher fazia o fogo no isqueiro seco. Por que eu
queria fazer também uma queixa sobre isso. É certo, o cara
vai em Cruzeiro do Sul, chega em Cruzeiro do Sul vai com prar uraa mercadoria na CODAL
é uma dificuldade. Se não
tiver uma boa carteira não compra a mercadoria, não é? Tanto que eu acharia injusto isso com o povo do seringal. AÍ
o povo comerciante vão e compra aquela mercadoria e vão
explorar os pobres seringueiro. 11ão é isso?"
(Expedito Cunha, Seringal Restauração, colocação Dananal)
11

"Então, há um tempo atrás, um quilo de borracha comprava um
quilo de sabão.
Um quilo de borracha comprava
um quilo
de sal, como hoje está comprando ainda, de sal. Um quilo de
borracha comprava urna lata de Óleo, não é?
Comprava uma
lata de leite em pÓ. Hoje um quilo e meio· de borracha tá
pagando uma lata de leite moça, nessa região que nós
estamos aqui. Lntão
acontecendo isso, a CODAL que promete
de vir e então fornece ao patrão. Lntão a CODAL nunca chegou prá nós não. Por que se ele compra wna lata de quersosene lá por trezentos cruzados, então o patrão vem vender
aqui pri nós por novecentos cruzados. Um litro de querso sene aqui tá custando sessenta cruzados, não é? Um quilo
de borracha não tá pagando um litro de querosene.
Então
nós não temos condições dessa maneira. "(A borracha estava
sendo comprada no seringal de Crz30,00 a Crz 35,00 o kg.)
(Depoimento de Valdomiro Timóteo, Seringal Restauração,
colocação Depósito do Riozinho)
"A dificuldade aqui está sendo a falta de mercadoria, que
não tem. Uma parte ai nós somos a população que fazemos
também o começo, não é? O fiado aqui é o que tá matando
toda a população.
O crédito dos patrão que vende a mercadoria muito cara e no fim nos querem humilhar os pobre
seringueiro.
E tão ai sobre o crédito que deu ao pobre seringueiro, que
aqui não compreende o que é di~eitôc, já tão prometendo até
de açoitar ai o seringueiro se não tiver o pagamento. Entio
por isso eu achava que o governo devia tomar uma providência
sobre isso aqui nessa região. Por que todo mundo aqui não
conhece o que é direito e faz essas coisas: o patrão dá
esse crédito e depois quer hur.ülhar os pobre.
Hão tera nada
disso."

L3

"Aqui dentro do nosso seringal há grande necessidade. Os
marreteriro estão matando os pobre. Uma lata de leite custando duzentos edez cruzados! Uma lata de leite condensado
custando cento e trinta cruzados! Como é que se pode viver,

minha gente? não se pode, não é? as crianças passando as
maiores necessidades. O medicamento não existe. O que é de
criança tá morrendo tudo à mingua! I1erecido ter um posto,
não é minha gente, prá socorrer a pobreza! ~ntão nbs não
podemos viver desse jeito. Agora sb quem tem valor aqui é
marreteiro, é o que tem valor. Pagando a borracha menos de
o valor que ela não merece, não é? Pagando pela metade do
valor da borracha. Como é que o seringueiro pode viver desse
jeito? Agora vosmecê me diga co@o é que pode? Não pode viver
Porque se com~ra uma lata de leite pro filho vai a metade
da borracha e não dão o valor~ borracha. ULl metro de fazenda
um pai de familia não pode mais comprar prá vestir uma
família. Um qualquer metro de fazenda é duzentos, é trezentos,
é quinhentos cruzados. Como é que pode vestir? Hão ter:1
condições. Um medicamento não tem condições dos pobres
comprarem. Então merecia que nosso governador construir um
posto em nestauração prá nós todos daqui. ~odos nos se
servir daquele posto que todos nós não tem posse de descer
em Cruzeiro do Sul. Cadê, nós tem posse de descer agora em
Cruzeiro do Sul?Tai, não tem água, como é que se vai de
barco pelos ares? Hâo tem condições. Então, tendo um posto
em restauração nbs todos temos de se valer daquele medicament o"

(Depoimento de Hazaré Castelo, Seringal nestauração, colocação Darraquinha)
Uão tem urr, leite prá comer. As crianças comento angu d' água,
pode-se dizer, com ur~ assucarzinho, quando encontra prá
comprar. Os que pode comprar, ne , seu Ilauro. Agora de as
crianças passarem a maior crise. Hão pode comprar mais uma
rede. Uma rede de mil cruzeiro, né? Hem prá botar as
crianças prá dormir. Hão pode fazer nada disso. ( ••• ) :Csses
pobrezinhoque vem passando necessidade é que deve contar seu
caso. Pro presidente, prá ver que é que ele vai fazer,
pros pobre. "
(Depoimento de Eugênia Timóteo, Seringal Restauração, colocação
Depósito do Riozinho ) Eugênia faleceu em 1988, vitima de
doença não diagnosticada, uma semana depois de ser internada
no hospital de Cruzeiro do Sul, após uma semana de baixada
do Seringal para a cidade.
11
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"Eu sou seringueiro aqui. Então
um outro qualquer cidadão
é o patrão. AÍ ele leva lá a relação: eu, o Joãozinho, não
sei quem mais, dez ou quinze. Trabalha com dez homens, não
é? Leva ao banco. Pro homem financiar, não é? "Cade o
avalista?" Ai o senhor pega um avalista fora. Pronto. O
senhor é financiado conforme a produção. Tira a metade, a
metade fica lá, para a produção do meio do ano prá frente.
Ai quando é no final do ano o senhor paga o banco, não é?
Ai o cidadão diz: "Bom, eu vou avalizar no outro ano, porque
ele é um bom produtor de borracha. 11 I-las o senhor não pegou
nenhur.ia faca de seringa prá cortar. O senhor pegou foi eu,
e esse outro rapaz e outro qualquer. Então nbs fomos
financiadoshentos
quilos de borracha cada um,gão é?
Então, nessas alturas, se eu r.iorrer, que Deus me livre,
ou esse outro, ai essa mercadoria que ele compra aí
vai suspenàer o preço prá esse outro aqui pagar. Cle não
pode fazer isso, s6 pode fazer os quinhentos quilos dele.
IIas ele auue n t o o preço da mercadoria pr-a poder tirar os
quinhentos quilos que perdeu comigo lá. Então isso é o
ramo de vida de todos os seringéi.listas daqui de dentro.
De toda a região do Acre.
Agora o banco diz, o governo diz, a Sudhevea:"Ah, porque
o seringalista". Certo, seringalista. Seringalista somos
nós, que pagaEios a renda, para o proprietário, para o dono
dapropriedade. Nas eles entendem que os seringalistas são
eles que juntar.1 a borracha feita pelos pobres dos seringueiros. Então acho que se j e erro, não é? O governo tera que
saber que os produtor de borracha somos nós, não são eles,
que pegam o nome de seringalistã..

O Do Valderaar

é

o seguinte, que foi oitocentos mil
cruzados. então quatrocentos ele tirou, não é? Quatrocentos
ficou, não é? Prá saldo e outros casos. Por que lá a
propriedade dá trinta mil quilos de borracha, não~? Com
a quantia de seringueiro, as colocações que tem, então ele
finru1cia cada seringueiro quinhentos quilos, não é? Por que
pode ter até~~ deles que faça cem quilos, então o senhor
faz mil e duzentos, não é?Como seje eu, não é? então aquela
sua produção c outrolá. Então vai <lar mesmo a parte de
quinhentos quilos. Então naquelas alturas ele tirou a
metade em dinheiro, prá inicio de fábrico. Então com
aquele dinheiro ele compra gado, compra o carro, compra
batelão, ele comprá qualquer coisa que quiser usar. Calcula
o movimento que vai dar, não é? Ha mercadoria que vi dar
calcula cem por cento como é o rebime day_ui. Então é
massacrado, tem que sofrer.
O filho
adoece, não tera
condições, n;o vai tratar. ~orre. A mulher adoece, não
tem condições, não vai tratar, morre. O pai adoece, se
não tiver dinheiro prá tratar, também vai morrer. Se você
não t em saldo ••• então o pobre vai se mas s ac r-ando , r::ntão
aquele pobre que vai fazer mil e duzentos quilos, ruil e
quinhentos quilos, então ele vai aumentar o preço da
mercasori~ prá pega~ aqu~les mil e d~zentos quilos de borracha.
A medida cesses ae r-Lng a L'í s t as tudo sao esse. Com dois anos
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tá tudo levantado. Agora eu que trabalho na agricultura e
trabalho na seringa, trabalhei trinta e três anos de
seringa, um homem de mil e duzentos quilos de borracha,
de mil e duzentos e oitenta quilos de borracha. Cada um
desses Carrinho, desse Dod;, mil e cem quilos de borracha.
Por ano. Então nunca ganhei um dinheiro, nãoé? O dinheiro
foiseu Armando Geraldo, seu fula.no dos anzóis, que era
,
financiado no Banco porque ajuntava., nao e? Eu que produzia
a borracha não ganhava nada, não é? "Ah, porque é produtor
de borracha, de quatrocentas toneladas de borracha!" Ora,
mas se tem trezentos homens prá trabalhar prá ele tem que
colher os quatrocentos toneladas de borracha, não é? Com
quatrocentos, ou quinhentos ou outocentos homens ai. Ou
mil. Tec condiç~es, não~? Vem contecendo. Por que se ele
fosse cortar a borracha como nós fazemos aqui dentro, nunca
fazia, nunca financiava.
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