
DEPARTAivIENTO RURAL CUT ACRE --- COID'LITOS 

SERINGAL 

DE TERRA --- NO ACRE 

Proprietário 

Rio J3ranco Guanabarinha, Bom Destino 
~ovo Destino,Humaitá, são 
Pedro do Icó, Oriente 
Transacreana km 90 adiante 
margem. do Riosinho do Rola 

Sena Ivradureirt.i. 

Rio :Branco Seringal_ ~rercês 
BR 364 km 70 -· 

. "' 
Rio Bramoo Seringliil Paraisa 

margem rio Caipora 

Sena Madureira 
1 t 

são J-oão do rio Iaco 

Sena Madureira rJ •• ~ 

Sà.o Pedro do Ico • 

. ' 

Nr. de- famílias 

em torno de 
400 famílias 

7 famílias 

Edmar s. Cordeiro 
José Cordeiro 
Rubem Bra.mquinho 
José Gois: Cirio 
Machado 

Adalberto Cordeiro 

80 seringueiros Alemão dono da 
32 colóno s na mar-gem., . nal 

!'iacio 

10 familias José Texeira Gofs 
ar:renélou para ~ .. 
·1$,il:Iro.ndo Texeira 

J-osé · Go!s 
arrendatário 
sírio M:tchado 

1 • 

levantamento março 1989 
descrição do Cor.flito 

1987 foram desmátados 200C!a 
1988 foram desmatados lOOCA;a 
1989 t~ iniciando o deSE.- es ao 
tamento de 1600 ha. Há l20 
peões na área. Seringu~iros 
preparam o empate do desmaie. 

Beringueiro José Texeiru. fai 
ameaçado de morte. Casa de 
seringuero foi queãmado, set- 88 

******************* y 1988 desmatou 2500 ha 
1989 começou desmatar 10 km de 

frente e 1300 m:. . .:..arg:ura 
1300 ha. 

******************~ 
Tem 90 homens na área inicla!! 
do os deema'tamen+o s 
1988 foram retirados da área 
200 ~ores de agoano, cere- 

j eir~~*~~~~~i********* 

Abri.tl. processo na justiça 
contra as l& fruz4lias exigj2- 
do pagamento de rendaº 
Audifi~!~*~*~~~*i~f 07/G!f/88 

Começou tirar a madeira da 
áreaº Ex:ige pagamento de 
renda sob ameaça de expulsâa. 



' 'Municipio. seringal/área descrição do conflito 

FéijÓ . ·seringal CurnarÚ 
margem rio .Muru 

, 
Tarauaca 

Nr. , de famílias Proprietário 

· ·60 ·colócaçõés ·······Antonio ·cornéiío · · · · ·Fo:i'éim ·éxpúlsos ·2 ·fâriÚiías · · 
110 famÍlia.s de seringueiros, casa queimada 

Projeto de desmatamento à 
partir 1. de abril 1989 . 

Seringal Conceição 16 colocações 
rio Muru 

Brasil eia km 61 estrada de 
Assis Brasil 

Seringal Monte Vi 
deo 

Sero Boca do Lago 
BR 316/Rio Acre 

Xa3;ruri 

são Francisco de 
Iracema 

,( -~. 

15 familias ,.., 
peoes 

posseiros , 
na area 

200 famílias de 
posseiros 

Geraldo Furtado 
··repressn-eante do 
grupo de Paulistas 

Alemão 

Danilo Link 

Madereira de 
Rondonia 

******************* 
Cobra 120 kg de borrac1:.a de 
renda/estrada/ano 
Trator vinha desde o rio 
Envira até rio Muru retirando 
a madeira de le1, destI:uindo 
a florestaº Houve empate mas 
continllS, a ameaça de retirar 
madeira novamente esse ano. 

******************* 
projeto de desmatar 1.200 ha 

****************** .. 

Iniciaram o desmatamento de 
1000 ha 

***********&****** 
Processo de "retirada seletiva 
de madeira -.mogno, cerejeira 
e cedroº Madeira j~ foi empica- 

da ****************** 



MUNICIPIOS SEIUNGAL/ÁREA Nr. de famílias Proprietário descrição do coni'lito 

FEIJÓ Seringal Recife 20 colÓcõ.çocs José Teles 
uceu. Azul" 

1988 desmatamento de 450 ha 
l989 projeto de retirada da madeira 
Banco do Brasil deu empréstimo para 
colher seringa e a firma aplicou· em 
projet~*ie agro-pecuária 

************************* 
Seringais! 
Nazaré,Porto En.vira 
Bom Princípio 
Liberdade 
Yi toria Vellla 

centenas de 
posseiros 

Empresa "CeuAzul" Todos estes ~eringais já foram de 
vastados 

Canadá;• Po~to Rubim ·. ( 90000 ha) 
Novo Ja.p!o (12.000 ba) 
Monte Verde e outros ao longo 
do rio Envira 

idem 
Pressão aos seringueiros de saírem 
já foram retirada do Sero Canadá 2000 
(á.uas'mil) árvores de mogno. 
céu Azul afirma caso não conseguir re 
tirar os seringeuiros do Canadá irã.~· 
para Novo Japão. 

Seringal Benf'ica 
maxgem do rio Envira 

70 famílias Edis Clemente proíbe aos seringu.eiros de plantar de 
retirar a madeira para construção de casa 

· MIBAD Mo adianta 9 processo de desaim> 
priação encaminhado desde 1987. 

Observação: Na maioria dos seringais do município de Feijó os arrendatários ou donos querem receber o pagamento . . •.. . 
de renda sem nenhum beneficio fornec~do aos seringueirefs. Est~o ameaçados de morte o presidente do 

STft Juarez Leião dos S?,ntos ? ~ vereador Luis Monteiro; porque orientam os seringueiros à respeito 
dos le~timos direitos~ ~ · 

.· 

,~. 



Municipio Nr. de famílias Proprietário Descrição de coni'litos Seringal 

Cruzeiro do Sul Minas Gerais 150 familias Tertuliano Pereira 

Seringal Rio Tejo 400 familias Empresa Santana 
Agro Pastoril Ltd. 

Se ringal · Extrema .. 

Seringal Marangua 

Malan Silva 
Agnaldo Sales 

· .. . • . 
Em Cruzeiro do Sulca. de 20.000 pessoas vivem em conflitos permanentes: 

LEVANTAMENTO MARÇO 1989. 

Apesar de um processo de des1: 
propriação a firma madereina: 
MARMUDE CAMELI está tirando to 
da madeira da região desde '11:87 
Proprietário p~oibe roçado J.II'ª 
os seringueiros exige renda i()kg 
por 2 estradas/ano. 

Pagamento de renda e coerção 
1 

Ameaça contra seringueiros 

em ração ·da implantação de mo 
perativas ligada~. ao CNS. 

pagamento da renda. 
fornecimento de mercadoria sem talão 
apreensão de motores, máquina de costUJZ 
vacas de leite sob alegação de dívida 
espancamento da polícia. 

Dlstrito Extrema BR 364- 1an. 180 '30 famílias Dr. Arruda 
.., •... . . Ameaça de expulsão de posseiros 

da área • 

, ' - 
U.ou.; L::,n:H:t.i:i .i..11 .•. 0.i. ......•..•. 's'"'º·-s foram recolhidas durante ·o 1. Congresso dos povos da Floresta de participantes sindica- 

listas e er t í.dade s que acompanham a luta dos trabalhadores no campo. .~ 

Rio Branco 29 de março de 1939 
' 

.:5 l,Lr-l,r.c Jt_J • ./1· /JJ.,, c)t'---- 
·-,-. 


