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BRASILÉIA: O MINISTÉRIO DECIDE 'P()SSF. DE 0~1ARINO 

Osmarino Amâncio Rodrigues, eleito no dia 16 de 

jt.mho à presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, ci 
dade a 300 quilânetros de Rio Branco, instalou a nova diretoria da entida 

de em sua própria casa, no Últ:im:, dia 24. A Delegacia Regional do Traba 

lho, mesmo contrariando a leL continua negando-se a dar posse à nova dire 
ção do S~cato· que_ corre até o risco de sofrer intervenção. 

A diretoria eleita luta em duas frentes i:sra po 

der assumir. Na primeira, trata de receber do Ministéri0 do -·Trabalho a 

comprovação de que Osmarino reallllente estava em condições de concorrer à 
eleição. Está para ser apreciado em Brasília um recurso do advogado Gené- 

sio Felipe da Natividade, contratn.do pelo Instituto de Estudos Amazônicos, 

no qual são juntados os documentos que comprovam que a situação do sindi 
calista é perfeitamente legal, inclusive através de recibos de mensali 

dades pagas ao Sindicato. 

A segunda· frente est.i em Brasiléia mesrro. 

A delegacia Regional do Trabalho, acatando recurso da Federação dos Traba 

lhadores da Agricultura do Acre (Fetacre) , nega-se a dar posse à direto- 

ria eleita, enquanto a antiga diretoria pennanecia à frente 
em flagrante choque com a legislação. O grupo liderado JX)r 

do Sindicato, 
OSitBrino deu 

queixa à Polícia Federal, que por lei é obrigada a intervir nas nada havia 
feito até o dia 24. O Instituto de Estudos Amazônicos entrou com recurso 

junto à DRT do Acre, mas esta, estranhamente, até então não 

manifestado a intenção de definir o caso. Mais uma vez, o 
Trabalho deverá ser chamado a intervir na questão. 

havia sequer 
Ministério do 

TESES PARA A CONCUT 

Em Setembro deste ano será realizado, em são 

Paulo, o III Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CONCUT). 
Representados pelo sindicato dos Trabalhadores Rurais de .xapuri, estado do 
Acre, trabalhadores extrativistas apresentarão sua tese ao encontro. Pela 
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primeira vez, as preocupaçôes dos trabalhadores corro um todo ganham conota 
ção ambientalista e de defesa das minorias da Amazônia - os extrativistas 
e as pop.ll.ações indÍgenas. 

O SIR - xapuri pretende, com a apresentação de 
sua tese, resgatar a história do novimento sindical na Anazônia, que já 
tem suas vítimas e seus heróis. A amazônia ocidental, o Acre, perdeu em 
sua luta contra as oligarquias o líder sindical Wilson Pinheiro, assassi- 
nado em 1981, e, em junho deste ano, Ivair Higino Almeida, 
reador em xap.rri pelo Partido dos Trabalhadores. O atual 

can:iidato a ve 
presidente do 

sindicato de xapuri, Francisco Mendes, reconhecido até pela ONU por sua lu 
ta pelos trabalhadores da região, já foi ameaçado várias vezes. 

Esse conflito começou em maio, quando iniciou 
se a derrubada do Seringa! Equador, de 120 hectares, na região de xapuri. 

Entre os dias 14 e 15 um grupo de seringueiros acamp:,u na área e, mesno sob 
ameaças, realizou o primeiro •• empate" da dern.Jba.da. Ein 24 de maio, o Insti 
tuto de Estudos Amazônicos deu entrada de ação cautelar contra a proprietá 
ria da área, a Delta Construções e Comércio S/C e contra o IBDF, que auto 

rizara a denubada ilegal. No dia seguinte 300 seringueiros invadiram a 
sede do IBDF em xapuri e, ao mesno tempo, militantes do Partido Verde ocu 
param o escritório do órgão no Rio, usando prosaicos vasos de plantas corro 

protesto contra a derruba.da do seringa! F.quador. 

Na madrugada de 26 de maio, dois dos 
da sede do IBDF em Xapuri acabaram feridos num atentado a ba.la 

ocupantes 
ainda nao 

explicado. Eles receberam 11 tiros e tiveram de ser transp:>rtados 'a - . capi- 

tal, Rio Branco. Na manhã desse dia, o governador do Acre, Flaviano Melo, 

é pressionado, durante conferência no Rio, a interceder pela solução defi 
nitiva do conflito e pela punição dos culpados. 

Na madrugada de 18 de junho, Ivair Higino Alnei 
da, de 26 anos, líder dos seringueiros e candidato a vereador pelo PI', foi 
tocaiado quando saía de casa. Morreu com oi to tiros, acin:ando. ainda mais 
os conflitos nessa região rica e sob constante pressão de grup:,s econômicos 
rmri.to poderosos, integrados por madeireiros e agropecuaristas. 
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O Instituto de Estudos Amazônicos enviou tele 

gramas ao presidente José Sarney e ao Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana. Este, por seu secretário executivo, José Fernado Cirne Li 
na Eichenberg, pediu explicações ao governador do Acre, Flaviano Melo, que 

assegurou estar tomando providências para esclarecer o homicídio de Ivair 
Higino e µmir os culpados, bem como o atentado de 26 de naio. 

Já o presidente, através de sua secretaria pa.r 
ticular, acusou o recebimento do telegrama e limitou-se a infonnar que a de 
núncia foi encaminhada "para exame e posterior esclarecimento". 

RESERVAS NO PARÁ 

O Instituto de Estudos Amazônicos começa a es 
treitar contatos com entidades não-governamentais que trabalham no asses 
soramento a trabalhadores extrativistas da região do Polígono dos Casta 
nliais, no Pará. UirB série de docmnentos técnicos e propostas foi encaminha 

da àquele estado e os primeiros resultados ccmeçam a surgir. 

As entidades envolvidas e as comunidades de 

trabalhadores extrativitas já discutem a instituição de um nodelo alterna 
tivo para os assentamentos que deverão ser criados naquela região. A dis 
cussão é bastante ampla e participativa: são técnicos, sindicalistas e, 
·principal:rrente, traba.lhadores propondo um roodelo com bases semelhantes 
do Acre~ nas adequado às características da região, de sua população e 

acordo com as peculiaridades do estado do Pará. 

' as 
de 

Brevemente será realizado um seminário na cidade 

de Marabá para tratar mais abertamente da questão, contando com a partici 
pação do IEA, do Conselho Nacional dos Seringueiros ( CNS) e outras entida 

des representativas. O Instituto de Estudos Amazônicos já está mantendo 
os primeiros entendimentos com a conrunidade e as entidades para auxiliar na 

articulação do encontro. 

O Polígono dos Castanhais, de onde o trabalha 

dor da floresta retira seu sustento numa convivência ha:rnônica com o meio, 
é uma gigantesca área de um milhão de hectares localizada na região sul do 
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Pará. Até poucos anos atrás, o polígono. tinha uma produção de 15 mil tone 
ladas de castanhas - metade da produção nacional. 

Em dez anos, essa produção caiu para cinco mil 
toneladas anuais, e a previsão indica que vai continuar em declínio. A 
explicação nora nos números: nesse período, mais da metade 
rios castanhais de Polígono foi derrubada ilegalmente, numa 

sem qualquer solução até agora. Árvore que produz por mais 

dos centená 
ação criminosa 
de 600 anos, 

venerada pelos índios corro bem da natureza e meio de vida dos traba.lhadores 
florestais, a castanheira é transfonrada em madeira exportada e dá seu lu 
gar ao gado. 

As próprias popul.açóes nati vás, que por gera 

çoes viveram da extração da castanha - por meio de títulos de aforamento e 

arrendamentos - já começam a dern1bar a mata para trabalhar com a pecuá 

ria. Está cada vez ma.is acuada pela ação de posseiros que invadam a re 

gião. quase sempre cem o apoio da Comissão Pastoral da Terra do Pará, que 
os chama de colonos. 

O cálculo é de oélio Mutran, presidente da As 
sociação dos Exportadores de Castanha-do-Pará: cerca de 150 mil hectares 
do Polígono estão em poder de posseiros e outro tanto já está ocupado com 

pastagens e gado. No núcleo do polígono, ainda intoc::ados, restariam pouco 
uais de 500 mil hectares de castanhais. SUa solução: desapropriação das 
áreas periférias e proibição de qualquer outra atividade que não a extrati 
vista na região central do Polígono. 

O governo parece ter entendido o recado e, no 
final de maio, desapropriou perto de 200 mil hectares - a CZ$ 10 mil o hec 

tare - , distribuÍdos em cerca de 10 áreas. Marília Eimri. Ferreira, pesqui 
sadora do NÚcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do 

Pará, aponta para a ilegalidade dessas desapropriações: a União não pode 
desapropriar nenhuma propriedade que não tenha proprietário, pois é o Esta 
do o dono dessas terras. A lei é clara, proibindo outra atividade que nao 
o extrativismo quando da concessão de arrendamentos aos castanheiros. O 
Mirad e o governo do Pará pretendem implantar nas terras desapropriadas pro- 
jetos de extrativismo - não fala oficialmente em reservas 
bem cano assentamento de colonos. 

extrativistas - 
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De acordo com o IBDF, o Sistema Nacional de Pre 

vençao e Conbate a Incêndios Florestais contará cano apoio dos b:Jmbeiros, 

empresas florestais, secretarias de educação, entidades ecolÓgicas e ainda 

do Ini:;i:ituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, de são José dos Cam 

pos. O Inpe já começou a enviar ao IBDF as primeiras imagens de satélite 

IIDnstrando a devastação provocada na AmaZÔnia. 

A situação nais grave é vivida pelo estado de 

Rondônia. Lá, apenas no ano passado, foram destruídas 18 por cento de suas 

natas nativas, ou 45 mil quilômetros quadrados. O preparo da terra para a 

agricultura e para a chegada do gado é o principal responsável por tamanha 

destruição. O norte do Mato Grosso, o sul do Pará e parte de Goiás também 

apresentam grande incidência de queimadas. 

O mesrro IBDF que agora garante lutar pela pre 

servação das florestas brasileiras está sendo interpelado pelo Instituto de 

Estudos Amazônicos, na Justiça Federal de Porto Velho, capital de Rondô 

nia, para que responda o que vem ou vinha fazendo para impedir as queima 

das. can essa interpelação, o IEA terá subsídios para -, , . promover futuras 

ações para prevenção e reparação de danos causados por queimadas e desma 

tamentos. 

A interpelação foi baseada na leitura do saté 

lite neteorolÓgico NOOA-9, que, em agosto do ano passado, detectou 6.800 

focos de incêndios no Norte do Mato Grosso, parte do Pará e leste de Rondô 

nia, num total de oito mil quilômetros quadrados sob fogo. A destruição já 
tem provocado alterações clinÉ.ticas na região, interronq;:,e seguidamente o trá 

fego aéreo (são nnritos os acidentes) e causa roc>léstias respiratórias na poP-,! 

lação. O IEA continua aguardando um prom.mciamento oficial do IBDF, através 

da Justiça. 
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De acordo com o IBDF, o Sistema Nacional de Pre 

vençao e Combate a Incêndios Florestais contará com o aJX>io dos bombeiros, 
empresas florestais, secretarias de educação, entidades ecolÓgicas e ainda 
do Ini:;t:.ituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, de são José dos Cam 

JX>S. O Inpe já começou a enviar ao IBDF as primeiras imagens de satélite 
IIDnstrando a devastação provocada na Amazônia. 

A situação nais grave é vivida pelo estado de 
Rondônia. Lá, apenas no ano passado, foram destruídas 18 por cento de suas 
natas nativas, ou 45 mil quilômetros quadrados. O preparo da terra para a 
agricultura e para a chegada do gado é o principal resJX>nsável p::>r t.arnanh.a 
destruição. O norte do Mato Grosso, o sul do Pará e parte de Goiás também 
apresentam grande incidência de queimadas. 

O mesm:> IBDF que agora garante lutar pela pre 
servação das florestas brasileiras está sendo interpelado pelo Instituto de 
Estudos Amazônicos, na Justiça Federal de Porto Velho, capital de Rondô 

nia, para que responda o que vem ou vinha fazendo para ilrq:>edir as queima- 
das. Com essa interpelação, o IEA terá subsídios para , , pronover futuras 
ações para prevenção e reparação de danos causados por quei.uadas e desma 

tamentos. 

A interpelação foi baseada na leitura do saté 

lite ireteorológico NOOA-9, que, em agosto do ano passado, detectou 6. 800 
focos de incêndios no Norte do Mato Grosso, parte do Pará e·1este de Rondô 
nia, num total de oito mil quilômetros quadrados sob fogo. A destruição já 

tem provocado alterações climáticas na região, interrompe seguidamente o trá 

fego aéreo (são nuritos os acidentes) e causa moléstias respiratórias na JX>P..! 
lação. O IEA continua aguardando um prommciamento oficial do IBDF, através 
da Justiça. 
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