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Brasi~ia, 25 de novembro de 1985 

Caros Amigos: 

Estamos encaminhando um dossiê completo do ENCO~ 
TRO NACIONAL DE SERINGUEIROS DA AMAZÔNIA, realizado em Brasília 
de 11 a 17 de outubro deste ano. 

Os seguintes documentos compõem esse dossiê: 

1. Texto de proposta do Encontro, realizado pelo INESC e encami 
nhado a instituições governamentais e não-governamentais, do 
Brasil e do exterior, informando a respeito dos objetivos da 
reunião. 

2. Documento final do Encontro discutido e aprovado por 
os participantes. 

todos 

3. Documentos resultantes das reuniões de preparação do Encontro 
e realizadas nas diferentes regiões. 

4. Noticias de jornais sobre o Encontro mostrando a 
que teve a nível nacional e regional. 

5. Poesias escritas por seringueiros e divulgadas durante o En- 

- repercussao 

contro. 

6. Documento relativo~ participação dos seringueiros na reunião 
da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da 
ONU, realizada em são Paulo, nos dias 28 e 29 de outubro. 

7. Noticias de jornais sobre a participação dos seringueiros nes 
sa reunião. 

8. Comunicação apresentada pelo INESC no encerramento da Reunião 
da ONU em Brasilia, no dia 31 de outubro. 

Gostaríamos de' receber contribuições relativas a 
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esse material, às conclusões do Encontro e à continuidade do tra 
balho, assim como saber da sua disponibilidade e/ou de sua insti 
tuição em colaborar com o movimento dos seringueiros da Amazônia.- 

Atenciosamente, 

Macy~i 
Coordenadora de Direitos Humanos 
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PROJETO: ENCONTRO NACIONAL DE SERINGUEIROS 

Os seringueiros são trabalhadores que vivem da estr~ 

çao do látex de árvores nativas da região amazônica, as seringuei 

ras. são descendentes de migrantes nordestinos que ocuparam a Ama 
zônia desde meados do século passado. 

A história econômica da borracha no Brasil tem três 

etapas bem distintas. A primeira, coincidiu com a ~xpansão da i~ 

dustrialização européia e com o monopólio brasileiro na produção 

de borracha. A valorização dessa matéria-prima, como consequência 

dos novos usos dados a ela pela indústria, colocou em risco o mo 

nopólio brasileiro. 

A segunda fase começa quando a produção nativa é subs 
tituida pela cultivada. Através do roubo de sementes de seringuei 

ra, a Inglaterra desenvolveu plantações nos países asiáticos, os 
preços ·aecresceram e a produção brasileira logo ficou anacrônica 

frente à outra. 

A terceira fase coincide com a descoberta·aa borracha 
sintética. A borracha vegetal perdeu importância novamente, 

o surgimento da crise do petróleo. 

até 

Na Amazônia, desde_ o início, desenvolveu-se um sist~ 

ma escravista de organização do trabalho nos seringais -empresa~ 

extrativas. o nordestino que para lá migrava já chegava endivid~ 

do com as despesas· de viagem. Adquiria a alimentação e os instru 
mentes de trabalho a preços exorbitantes nos barracões, para 

gá-los com a produção. O preço pago sempre foi muito inferior 
!?~ 
ao 

de mercado. E inúmeros mecanismos de extorsão foram criados (mani 

pulação nos registros, pesagem errada, taxas, descontos) tenâo e~ 

mo resultado o endividamento. Devendo, os seringueiros não podiam 

abandonar o seringal. qs que tentavam, eram castigados. A agricu1 

tura era nroibida, obrigando dessa forma que todas as necessidades 
fossem atendidas pelo barracão. 
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Ainda hoje predominam no interior da região amazôn~ 

ca, formas compulsórias de retenção da força de trabalho. Em mu1 

tos seringais, houve rebeliões, revoltas, greves, reprimidas com 

violência pelos seringalistas, os proprietários. 

Um depoimento gravado em 1978 no Estado·· do Ácre, ates 
·ta claramente esta situa~ão: 

110s seringueiros não fazem mais greve porque já.estão 
tão amedrontados, que sabem que são feitos prá perder. 
Prá nem estrebuchar mais, que só vive debaixo da peia, 
nê. No cativeiro. A sra~ vê aqui, nós somos como no 
·tempo de escravidão. Dq escravo. Se eles têm vontade, 
nós fica sem oreia, inté a tira que cobre o espinhaço. 
É. Então nós somos possíveis brigar com um deles, por 
que eles botam nós no arrocho, nós se agonia, até e 
possível nós brigar com eles. Uma concorrência, que 
ninguém sabe, se nós vamos brigar. Ninguém sabe se 
nós ganha ou perde. Nós vamos jogar ai. Ai nós tamo 
-jogando, ninguém sabe quem vai ganhar. Pois bem. oca 
ra vive coagido. O cara vive coagido demais. Por isso~ 
então, que nós não estrebucha prá fazer gr~ve mais, 
Porque vai ser só prá perder. É. 

P - Então, qual é a solução? sair do seringal? 

Não é sair do seringal. É nós viver nos seringal, tra 
bàlhando nos seringal, mas existir lei prá nós ter vã 
lor, prá nós não ser desvalorizado. Que nós sarno des 
valorizado, nós não tem valor de nada, é no entanto~ 
era de nós ter valor de tudo. Porque a sra. sabe que 
a borracha é o leme do mundo. É. Nê? o brio do Brasil 
é a borracha. E nós é que· produzem. Nós todo ser~guei 
ro produz e nós não tem valor de nada. Não vale nada~ 
coisa nenhuma. E nós podia ter um valorzinho, cheg~r 
a nós ao menos um pouco, ao menos uma vez por ano. E 
no entanto, nem de 10 em 10 anos. E chega prá dar la 
pada em nós. Prá nós ficar com o espinhaço saindo san 
gue. É. saindo sangue. É. É desse jeito que eles fa 
zem com nós. Aqui não têm, prá nós, não temos até ã 
data de hoje, tô dizendo prá sra., presentemente, de 
mim prá sra., até a data de hoje não vi melhoria de 
nada. Até agora. Mas estou com a fé que inda vai ter, 
né. Tão falando que vai ter melhoria, prá nós serin 
gueiro. Pode até ser que Deus ajude. E nós podia ao 
menos a nossa metade ter valor e a outra metade ser 
perdido. Ao menos isso. Porque nós, né, é besteira, 
nós só vive prá sofrer. E tanto que nós derrama suor 
prá fazer a produção, e nós não tem valor de nada. É 
isto mesmo, que nós a toa, analfabeto, só podemos di 
zer isto, que é o que nós vive vendo na nossa frente~ 
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to sofrimento e o escravidão. 
Que já acabou-se o tempo do escravidão. 
Cabou-se. Hoje em dia não tá mais escravidão. 
Mas querem por firme força que nós vive coagido, vive 
como escravidão, como de primeiro tinha escrividão11• 

Ulisses Marques 
Colocação Pedra Branca 
Seringal Alagoas 
Tarauacá, Acre, 1978. 

.rr- 

Desde a década de 1970 algumas alterações têm ocorri 

do, em certas áreas da Amazônia, especialmente no Acre. Surgiram 

Comunidades Eclesiais de Base, organizadas pela Igreja Católica e 

Sindicatos Rurais, tornando possível o início de uma resistência. 

Em algumas áreas, a crise do mercado para a borracha, levou os se 

ringalistas a abandonar os seringais. A titulação da propriedade 

sempre foi secundária nesse tipo de atividade. E em função disso 

foi pos·sivel caracterizar juridicamente o seringueiro como um po~ 

seiro, com direitos garantidos pela legislação brasileira. 

Por outro lado, esse momento coincidiu com a valoriza 

çao da terra na Amazônia em função de uma politicado Governo M~ 

litar de subsídio ao grande capital. Estradas foram construidas, 

seringais foram transformados em imensas áreas vazias adquiridas 

como reserva de valor, ou transformadas em agropecuárias. 

Muitos seringueiros foram expulsos, migr~ram para as 

cidades e vivem hoje em condições sub~humanas nas periferias UE 
banas. Outros, permanecem no cativeiro dos seringais. E parte de 

les luta para defender seus direitos como posseiros e para trab~ 

lhar nos seringais por conta própria, ou seja, independentes dos 

seringalistas. 

O SOLDADO DA BORRACHA 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil firmou co~ 

vênios comerciais com os Estados Unidos, um deles para abastecer 

de borracha a economia de guerra. 

'." ~ -~ 
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Financiado pelos Estados Unidos, o governo brasileiro 

criou um programa denominado "Campanha da Borracha" através do 

qual enviou, novamente, nordestinos para os seringais da Amazônia 

e os denominou de "Soldados da Borracha". De acordo com o progr~ 

ma, terminada a guerra, esses trabalhadores receberiam aposentad~ 

ria e benefícios semelhantes aos combatentes. 

Nada disso ocorreu. Os Soldados da Borracha vivem nas 

mesmas condições dos demais seringueiros, estão velhos, sem condl 

çoes de trabalhar e sem terem visto nenhuma das promessas cumpri 

das. 

Hoje, esquecidos de todos, os seringueiros da Amaz§ 

nia vêem seus líderes serem assassinados, sua luta é desconhecida 
e isolados·na floresta, não encontram formas de fazer chegar suas 

reivindicações ao Governo e à sociedade como um todo. 

t como se, com a crise da borracha nativa, tivesse de 

saparecido seu produtor. O que não é verdade. 

As estatísticas são falhas. Mas calcula-se que exi~ 

tem hoje na Amazônia aproximadamente 200.000 pessoas dependendo 

diretamente dessa atividade. O Acre é o maior produtor, seguindo 
se o Amazonas e Rondônia. 

PROJETO SERINGUEIRO 

Em 1980, como parte do movimento de resistência dos 

seringueiros no Acre, especialmente no município de Xapuri, teve 
inicio um trabalho de assessoria, coordenado por quem subscreve es . - 
se documento, visando criar condições de autonomia econômica e p~ 

lítica para os seringueiros. 

Foram organizadas pequenas cooperativas de produção e 

consumo que viabilizaram melhores condições de vida e mostraram a 

possibilidade de novas relações de trabalho serem criadas na re 

gião. 

,. 
~, , . 
\.=.:__! 
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Diante das dificuldades dos seringueiros entenderem o 

novo processo de comercializacão, pelo fato de serem todos analf~ 

betos, foram criadas pequenas escolas para o ensino da leitura, 

escrita e operaçoes matemáticas. 

Constatando-se a especificidade cultural desses trab~ 

lhadores, foi necessário criar um material didático adequado, de 

nominado PORONGA, que passou a ser utilizado nas escolas. 

Existem atualmente 06 escolas em funcionamento. Esse 
ir' projeto é apoiado pela OXFAM e pela Fundação Pró-Memória, 

do Ministério da Cultura. 

órgão 

No período de 1980 a 1984 o Projeto Seringueiro teve 

caráter restrito e experimental. A partir deste ano o Governo do 

Acre passou a remunerar os monitores e financiar a merenda esco 

lar. Além disso, está sendo analisada a possibilidade dessa exp~ 
riência se estender a outras regiões do Acre. 

PERSPECTIVAS 

. o processo de demqcratização que hoje se 

Brasil ainda não colocou em discussão o atual modelo d~ 

inicia no 

ocupaçao 

da Amazônia. Os grandes investimentos de capital para exportação 

de minérios, a construção de rodovias, o modelo fracassado de e~ 

lonizaçio e a crescente concentração fundiiria não foram ainda 

questionados. 

Ao lado disso, os habitantes tradicionais da Amazônia 

- índios, caboclos, seringueiros, castanpeiros - desenvolveram foE_ 
mas adequadas de obtenção da sobrevivência sem alteração do equi 

librio ecológico e com potencial de produtividade não explorado e 

nem valorizado. 

A única maneira ~xistente hoje de dar inicio a um m~ 

vimento mais amplo de defesa da Amazônia e de seus habitantes, de 
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mostrar para a sociedade brasileira que os seringueiros continuam 

existindo e vivem em condições de escravidão é realizar um fato 

inédito - tirá-los da mata para que falem no ~entro político do 

pais, Brasília. 

Muitos seringueiros nunca saíram da floresta. Seja os 

que lá nasceram ou os que para lá migraram na década de 1940. E 

nunca, na história brasileira, os seringueiros se reuniram fora 

da região amazônica para em conjunto falarem para a sociedade e 

para as autoridades governamentais. 

PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE SERINGUEIROS 

A idéia dos seringueiros da Amazônia fazerem um Enco~ 

troem Brasília surgiu da constatação de que, nos planos da Nova 

República, os trabalhadores extrativistas da Amazõnia não foram 

considerados. 

A proposta foi encampada pelo Sindicato dos Trabalha 

dores Rurais de Xapuri, no Estado do Acre, que será o promotor do 

Encontro. Já foram realizados contatos com Associações de Seri~ 

gueiros e de Soldados da Borracha, em todo o Acre, nos municípios 

de Tefé e Carauari, no Amazonas, e nos municípios de Ariquemes, 

Ji-Paraná, Jaru e Cacoal, em Rondônia. 

A previsão é de reunir mais de cem seringueiros em 

Brasília, na segunda semana de outubro deste ano. 

O Encontro terá dois objetivos principais: 

19. - reivindicar junto às autoridades governamentais uma políti 

capara o extrativismo e uma reforma agrária que respeite 

as especificidades dos seringueiros· e da Amazônia; 
' 29. - divulgar, para a sociedade brasilei~a, as condições àe viãa 

dos seringueiros. 
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O Encontro terá três etapas: na primeira, já em and~ 

mento, serão realizados encontros regionais para discussão e el~ 

bor~ção das propostas; na segunda, em Brasília, os seringueiros 

vão discutir as propostas regt9nais ~ elaborar um documento úni 
co; na terceira, também em Brasília, vão discutir suas propostas 

com as instituições governa:mentais e os líderes políticos nacio . " 

nais e regionais. 

Paralelamente, pretende-se organizar uma exposição 

("- com a história dos se~ingueiros, através de fotos, docurrentos, joE 

nais, painéis,·etc. 

Para a organização do Encontro foram criadas duas e~ 

missões: uma em Xapuri, formada por elementos do Sindicato e do 

Projeto Seringueiro e outra em Brasília, formada pelo INESC e p~ 

la Fundação Pró-Memória/Ministério da Cultura. Aquela está respo~ 

·sável pela organização dos encontros regionais; esta, pela prep~ 

ração do Encontro em Brasília. 

,.r-"\ Mary Helena Allegretti 
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~ÔS, SERINGUEIRO~ REPRESENTANDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA, ACRE, AMAZQ 

NAS E PARÁ, REUNIDOS EM BRASÍLIA DE 11 A 17 DE OUTUBRO DE 1985, NO 
1119 ENCONTRO NACIONAL DE SERINGUEIROS DA AMAZÔNIA11, TOMAMOS AS SE 

GUINTES RESOLUÇÕES: 

I - DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 

1. Exigimos uma política de desenvolvimento para a Amazônia que 

atenda aos interesses dos seringu~iros e que respeite os nossos 

direitos. Não aceitamos tpna política para o desenvolvimento da 

Amazônia que favoreça as grandes empresas que exploram e massa 

eram trabalhadores e destróem a natureza. 

2. Não somos contra a tecnologia, desde que ela esteja a seJ;,"viço 

nosso e não ignore nosso saber, nossas experiênctas, nossos int~. 

resses e nossos direitos. Queremos que seja respeitada nossa cu! 

tura e que seja respeitado o modo ·ae viver dos habitantes da flo 

resta amazônica. 

3. Exigimos a participação em todos os projetos e planos de desen 

volvimento para a região (PLANACRE, POLONOROESTE, Asfaltamento 

da BR-364 e outros), através de nossos órgãos de classe, duran 

te sua formulação e execução. 

4. Reivindicamos que todos os projetos e planos incluam a preserv~ 

ção das matas· ocupadas e exploradas por nó~ seringueiros. 

5. Não aceitamos mais projetos de colonização do INCRA em áreas de 

seringueiras e castanheiras. 

6. Queremos uma política de desenvolviment~ que venha apoiar a luta 

dos trabalhadores amazônicos que se dedicam ao extrativismo, 

bem como às culturas permanentes e às outras culturas de seu i~ 

teresse, e que preserve as florestas e os recursos da natureza. 

Queremos uma política que traga beneficies a nós trabalhadores e 

não aos latifundiários e empresas multinacionais. Nós, seringuei 

ros,exigimos sermos reconhecidos como produtores de borracha e 

como verdadeiros defensores da floresta. 
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II - REFORMA AGRÃRIA 

1. Desapropriação dos seringais nativos. 

2. Que as colocações ocupadas pelos seringueiros sejam marcadas p~ 

los próprios seringueiros, conforme as estradas de seringa. 

3. Não divisão das terras em lotes. 

04. 
Definição das áreas ocupadas por seringueiros como reservas ex 

("--,, trativistas assegurado seu uso pelos seringueiros. _, 

5. Que não haja a indenização das áreas desapropriadas, não recain 

do seu custo sobre os seringueiros. 

6. Que sejam respeitadas as decisões do 49 Congresso Nacional dos 

Trabalhadores Rurais, no que diz respeito a um modelo específi 

co de Reforma Agrária para a Amazônia, que garanta um mínimo de 

300 hectares e um máximo de 500 hectares por colocação, obede 

cendo à realidade extrativista da região. 

7. Que os seringueiros tenham assegurado o dire~to de enviar seus 

delegados ·à Assembléia Nacional Constituinte para defender uma 

legislação florestal e fundiária de acordo com suas necessidades 

específicas. · 

'1 



• 3 • 

III - PQL!TICA PARA A BORRACHA 

1. O seringal nativo deve ser preservado e não àcabado. 

2. Deve ser assegurada a representação dos seringueiros no Conselho 

Nacional da Borracha e na SUDHEVEA . 

. 
3. Reajuste trimestral do preço da borracha de todos os tipos, para 

o seringueiro~com base no aumento da inflação. 

4. Divulgação imediata das tabelas de reajustes, com distribuição 

para os órgãos de classe e· anúncio·pela Radiobrás. r-. 

5. Criação do Conselho Nacional· de Seringueiros a partir de seus or 

gãos de classe. 

6. Aprovação de pequenos projetos para.- plantação de seringueiras, 

castanheirás e fruticultura em geral, bem como de conservação 

de seringueiras nativas, adultas e produtivas, sendo esses proj~ 

tos destinados aos seringueiros. 

7. Apoio à formação de cooperativas de consumo, com financiamento 

para transporte e distribuição. 

r' 8. Que a mini-usina seja administrada -cem por cento por seringue! 

ros, com assistência técnica fornecida pela SUDHEVEA. 

9. Que seja extinta a renda em t9da a região produtora de borracha. 

10. Que seja assegurada a liberdade de comercialização de todos os 

tipos de borracha diretamente pelos seringueiros. 

11. Garantia de oportunidade para os seringueiros que foram expulsos 

pelo latifúndio para o estrangeiro, de retornar à pátria como se 
ringueiros. 
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IV - POLÍTICA DE ABASTECIMÉNTO 

1. Que o credenciamento junto à COBAL seja feito pelos Sindicatos 

de Trabalhadores Rurais e pelas Associações de Soldados da Borra 

cha e Seringueiros. 

2. Que seja proibida a venda pela COBAL aos patrões; que os serin 

gueiros façam a fiscalização através de seus órgãos. 

3. Que a COBAL faça um atendimento ambulante, pelo menos de 15 em 

15 dias, dificultando assim a atuação do marreteiro. 

4. Que as embarcações da COBAL eotnprem a borracha diretamente do pr~ 

dutor, encostando em lugares indicados pelos Sindicatos de Tr~ 

balhadores Rurais e obedecendo pontualmente o roteiro de viagem, 

inclusive divulgando o mesmo pelo rádio. 

5. Que as embarcações da COBAL atendam todos os rios que 

atendidos. 

não sao 

6. Que sejam criadas cantinas (cooperativas da COBAL/SUDHEVEA) admi 

nistradas pelos próprios seringueiros. 

7. Que a SUDHEVEA entregue aos seringueiros comprovantes de compra 

e venda de mercadorias e de borracha, que sirvam para atestar a 

condição de serin9ueiros. 
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V - SAODE 

1. Que seja feita urna política de saúde preventiva e de assistê~ 

eia médico-odontológica de acordo com as necessidades dos serin 

gueiros. 

2. Que sejam criados postos de saúde em todos os seringais 

cais escolhidos pelas comunidades de serin~ueiros • 

em lo 

. 3. Que os agentes de saúde sejam escolhidos pela própria comunidade 

e treinados pelas Secretarias de Saúde dos Estado~ e sejam reci 

clados periodicamente. 

r: 
4. Que os treinamentos que serão dados aos agentes de saúde levem 

em conta o conhecimento popular. 

5. Que os agentes de saúde sejam contratados pelas Secretarias dos 
Estados e que sua remuneração seja· justa, permitindo sua dedica 

ção exclusiva ao trabalho. 

6. Que os agentes de saúde sejam fixos, e que incluam um 

urna mulher para cada comunidade. 

homem e 

7. Que todas as decisões sobre o posto sejam tomadas pela comunida 

de, inclusive os casos de demissão dos agentes de saúde. 

8. Que sejam criados laboratórios na própria regi~o amazônica, apr~ 

veitando as plantas e os recursos da região. 

9. Que a SUDHEVEA e as Secretarias de Saúde dos Estados abasteçam 

os postos de saúde com medicamentos (especialmente medicamentos 
de uso constante e urgente, tais como sulfona, soro anti-ofídico 

e outros) e equipamentos necessários. 

10. Que os postos volantes fluviais e terrestres da SUDHEVEA sejam 

estabelecidos com a participação dos Sindicatos dos Trabalhado 

res Rurais e com as comunidades. 
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11. Que nesses postos seja proporcionado atendimento oftalmológico 

e estoque de óculos. 

12. Que os médicos dos postos volantes sejam credenciados para enc~ 

rninharern os formulários de aposentadoria por invalidez dos hanse 

nianos, bem como outros tipos de invalidez. 

13. Que os recursos financeiros destinados à construção de postos de 
saúde sejam repassados para a comunidade construir e não para em 

preiteiras. 

14. Que seja feita campanha de saneamento básico e prevenção de doe~ 

ças que afetam os que moram na floresta, tais como a maláriaL 

hanseniase e leishmaniose. 

15. Garantia de transporte, atendimento e internação hospitalar dos 

seringueiros e de suas familias em casos de necessidade. 

VI~ EDUCAÇÃO E CULTURA 

1. Todos os seringueiros têm direito ao estudo. 

2. Queremos escolas de seringueiros em todos os lugares e para to 

das as idades, com qualquer· número de alunos. 

3. As escolas devem ter garantido o material escolar e merenda, adaE 

tados às condições locais e fornecidos pelo Estado. 

4. Professores seringueiros, escolhidos pela comunidade e que t~ 
nham oportunidade de encontros para troca de experiências entre 

si e com outras pessoas. 

5. Calendário escolar que respeite as épocas de plantio e o regime 

de chuvas da região. 
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6. t preciso que as Secretarias Estaduais ou Municipais se comprom~ 

tam com o pagamento dos professores e com o seu treinamento, a 
intervalos regulares e com garantias de verbas. 

7. O Ministério da Educação deve assumir de fato o compromisso com 

a educação na região amazônica, principalmente nos seringais, 

·coordenando as Secretarias Estaduais na execução dessa tarefa, 

com a participação dos trabalhadores e juntamente com o Ministé 

rio da Cultura. 

8. t preciso que a merenda escolar inclua produtos oferecidos· pela 

região, como a castanha e out.ros gêneros alimentícios lo 

cais. 

9. t preciso preservar a cultura da região, devendo a escola infor 

mar também o seringueiro sobre a realidade do pais. 

10. Que sejam divulgados para o país, histórias, poesias, 

receitas e objetos fabricados pelos seringueiros. 
músicas, 

11. Apoio a projetos de educação como o Projeto Seringueiro do Acre, 

bem como outros que tenham a participação direta dos seringuei 

ros e correspondam às suas necessidades. ~-~·-·) 

('. 

VII - APOSENTAOORIA E ASSIS~CIA PARA OS SOLDADOS DA BORRACHA E SERINGUEIROS 

1. Considerar corno Soldado da Borracha todos os seringueiros que 

imigraram para a Amazônia e os que já trabalhavam no extrativi~ 

mo no período de intensificação da produção da borracha para o 

esforço de guerra, e que já estejam com 60 ou mais anos de id~ 
de. Estes trabalhadores devem comprovar sua condição com contas 

correntes, ou declaração do patrão, ou declaração de três comp~ 

nheiros que com ele trabalharam ou aprenderam, ou com contratos 

recebidos da CAETA, SENTA e outras. 

2. Os trabalhadores considerados nesta proposta terão direito a uma 

indenização correspondente a 20 salários mínimos. 
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3. Será ~stabelecida uma pens~o aos Soldad~s da Borracha definidos 

acima, no valor de 3 salários minimos, estendida a seus familia 

res por ocasião do falecimento do seu titular. 

4. Os trabalhadores, homens e mulheres, terão direito à aposentad~ 

ria aos 45 anos de idade, no valor de 3 salários minimos. 

5. Esta aposentadoria· será c~ncedida aos inválidos e viúvas confor 

me a lei. 

6. Serão beneficiados por essa proposta os seringueiros e Soldados 

da Borracha que atualmente trabalham no exterior, sobretudo na 

.Bolívia. 
r: 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ACRE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE XAPURI - AC 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BRASILÉIA - AC 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SENA MADUREIRA - AC 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MANUEL URBANO - 'AC 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO BRAl,lCO - AC 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CRUZEIRO DO SUL - AC 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TARAUACÁ - AC 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FEÍJÕ - AC 

ASSOCIAÇÃO DOS SOLDADOS DA BORRACHA E SERINGUEIROS DE ARIQUEMES-RO 

ASSOCIAÇÃO DOS SOLDADOS DA BORRACHA E SERINGUElROS DE JARÚ - RO 

ASSOCIAÇÃO DOS SOLDADOS DA BORRACHA E SERINGUEIROS DE JI-PARANÁ-RO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVO ARIPUANÃ - AM 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARAUARI - AM 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUTAÍ - AM 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE COARÍ - AM. 

," ~ 
],'·. 



1. A intensa e crescente devastação da floresta vem substituindo a 
castanha e seringueira pelo boi, representando urna ameaça con~ 
tante aos seringueiros que ainda resis~em em suas colocações con 
tra os investidores do latifúndio. 

No discurso do governo do Estado do Acre, o extrativismo deve 
acabar, pois representa um impecilho ao desenvolvimento econômi 
co da região, reafirmando a necessidade de modernização da agri 
cultura, implantando culturas como: can~-de-açucar (projeto da 
ALCOBRÃS) e soja. 

A implantação desses projetos significa a destruição de grandes 
áreas de terras num futuro próximo, pois já está comprovado que 
a estrutura física dos solos da Amazônia não comporta a mecaniza 
ção e sua baixa fertilidade limita a culturas de ciclo curto . 

.Frente a essas considerações nos opomos firmemente às 
que estão sendo feitas no sistema produtivo. Exigimos 
pação dos trabalhadores rurais na definição de novas 
para o setor. 

mudanças 
a partici 
diretrizes 

2~ Queremos Reforma Agrária já e para isso propomos:. 

Impedir o desmatamento dos seringais. 

Fazer a desapropriação levando em consideração somente as benfei 
torias dos mesmos, respeitando as colocações de seringa. A posse 
será definida em discussão com os seringueiros através de seus 
sindicatos e entidades representativas. 

Nos antigos barracões deverá ser implantada toda infra-estrutur~ 
• posto médico com pelo menos dois médicos e agentes de saúde 

treinados na própria comunidade, para atender as. colocações 
mais distãntes; 

• construção de escolas capazes de dar ao aluno a conclusão do 
12 grau e implantar escolas de formação em técnicas agrícolas. 

Fornecer assistência técnica adequada para a implantação de p~ 
quenas áreas com cultura permanente (cacau, café, guaraná) em 
cada colocação, sem prejudicar o extrativismo. 

Crédito agrícola com baixas taxas de juros. 

Garantir o escoamento da produção e fixar um preço mínimo comp~ 
~ tível com o custo de produção. 

Financiamento de matrizes de bovinos, ovinos, caprinos e suínos 
para implementar pequenas criações, garantindo a s s i.m outras fon 
tes de renda para o seringueiro. 
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3. Nos opomos à abertura de novos projetos de colonização no Acre, 
pois até hoje eles só têm servido para transferir as tensões s~ 
ciais do sul do país para o Acre. Além do mais, o INCRA não of~ 
rece a mínima infra-estrutura aos colonos. Os traçados dos proj~ 
tos foram feitos sem nenhum critério, obrigando os colonos a en 
tregarem suas terras aos latifundiários. 

Só permitiremos a abertura de novas frentes agrícolas em caso de 
extrema necessidade desde que seja feita sob o controle dos tra 
balhadores. 

4 •. Quanto à SUDHEVEA, até o momento só tem b~neficiado os seringa 
listas; por isso exigimos profundas mudanças neste órgão: - 

que sua administração seja feita po~ um conselho de seringuei 
ros • 

. criar uma comissão tarifária para fixar o preço da borracha, 
,estabelecendo reajuste trimestral. 
incentivar o adensamento de seringais nativos, através de in 
centivos e assistência ao seringueiro. 
implantar armazéns nas sedes dos antigos barracões e mini-arm~ 
zens nas colocações mais distantes, transportando os alimentos 
em animais ou via fluvial. 

5~ Quanto à preservação da castanheira e seringueira é necessário 
que se reforme e garanta a aplicação da legislação florestal. 

Exigimos também a extinção do IBDF, por se tratar de um órgão 
que não cumpre suas funções, só atende aos interesses dos lat! 
fundiários, massacrando seringueiros e colonos com imposições in 
justas e multas elevadíssimas. 

A fiscalização das florestas deverá ficar a cargo dos seringue! 
ros e colonos através de seus Sindicatos e outras entidades re 
presentativas da classe. 

Propomos ainda o plantio de castanheiras nas áreas em que foram 
derrubadas. 

6. Quanto aos direitos dos seringueiros: 

Extensão de todos os benefícios dos trabalhadores urbanos aos se 
ringueiros. 

Aposentadoria aos 45 anos de idade, (considerando que o seringuei 
ro começa a cortar seringa desde menino). 

Aposentadoria com o valor referente em 3 salários mínimos. 

7. Quanto ao Soldado da Borracha: 

Considerar Soldado da Borracha, todo aquele seringueiro que eh~ 
gou na Amazônia no início da década de 40, com a idade de 18 a 
22 anos. 
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Garantir a imediata aposentadoria com q valor do salário referen 
te a 3 salários mínimos. 

No áto da aposentadoria uma indenização de 20 salários mínimos. 

Uma passagem de ida e volta a éada 3 anos para visitar os fami 
liares no Estado de origem. 



·= 

'\ 
\ 
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Nos dias 4 e 5 de outubro de 1985, reuniram-se 
na Casa do Retiro Santana-Estrada do Aleixo de Manaus, 
15 seringueiros dos Municípios de Novo Aripuanã, Coa 
~i, Jutaí e Carauari. 

A reunião realizou-se em preparação ao lº En 
contro Nacional de Seringueiros em Brasília. 

Discutiu-se os problemas que os seringueiros 
do Estado do Amazonas enfrentam como também as reivin 
dicações a serem levadas às autoridades competentes. 

O presente relatório m9stra um pouco a realid~ 
de ·sofrida pelos seringueiros, realidade esta bastante 
contrária aquela divulgada pela SUDHEVEA através da Rá 
dio Nacional. 

É o outro lado da moeda, preto que nem a pele 
da borracha, cuja produção se pretende esticar enqua~ 
to as condições de vida dos seringueiros se encurtam .•• 

Manaus, 06. de outubro de 1985 

(_) {__) 



1. REFORMA AGRÁRIA: 

O levantamento das terras. feito pelo Insti 
tuto de Terras do Amazonas (ITERAM), é bastante f~ 
lho e precário. Não se sabe _quais as terras legal 
mente e definitivamente tituladas. 

Quando o ITERAM comunica a existência de 
terras devolutas na região, o Instituto está sendo 
contastado pelo Judiciário como aconteceu recente 
mente no municipio de Carauari. 

Os seringueiros pedem SE~URANÇA NA TERRA. 
A inchação das cidades do Amazonas é juntamente cau 
sada pela insegurança na terra além da falta de a; 
sist~nica como veremos mais adiante. 

Pede-se, com urgência, que o ITERAM divul 
gue a si t uaç ao fundiária de cada Municipio aos SiQ 
dicatos dos Trabalhadores Rurais. Assim. os serin 
gueiros conhecerão a situação legal da sua área de 
trabalho. No caso de morarem em terras devolutas, 
os trabalhadores ru~ais terão assegurado o direito 
de obter o titulo definitivo onde possam exercer, 
com segurança, a sua profissão de seringueiro, cas 
tanheiro e agricultor. 

Pede-se a respeito das terras titulad~s uma 
rigorosa fiscalização em relação a sua legalidade, 
e que cumpram sua função social conforme a lei. Ao 
mesmo tempo pede-se uma fiscalização a respeito do 
cumprimento de pagamento do ITR. 

l_, 

- 2 - 

A APLUB - AGRO-FLORESTAL AMAZÔNICAS/A, uma em 
presa que constitui o 2Q maior latifúndio do Estado d~ 
Amazonas, se diz detentora de quase 2.000.00 milhÕes 
de hectares de terra, está com uma divida altíssima do 
OTR, conforme denúncia. A referida área abrange 3 Mun! 
cipios do Estado sendo que a Firma não ocupa nem 1000 
hectares com suas atividades ag~o-pecuárias. Ela prej~ 
dica altamente a expansão agrícola de um município, em 
crescimento, ~orno Carauari. 

Além da APLUB, muitos seringais estão com suas 
terras oc í o sas , Os Últimos não conseguem atrair os se 
ringueiros p~ra trabalharem em suas áreas devido as ri 
lações de trabalho escravizantes. A PROBOR 1,11 e 111 
nunca conseguiu alcançar seus objetivos. Ao ·contrário, 
facilitou as falcatruas de muitos seringalistas que 
aplicaram o dinheiro fácil em outros negócios como co~ 
pra dé casas, embarcações, comércio e aplicação no mer 
cádo financeiro. 

Pede-se que, na titulação da terra para o se 
ringueiro, não seja levado em conta os modules pre-e~ 
tabelecidos pelo INCRA, mas sim que obedeça as caracte 
risticas das estràdas de seringa a serem demarcada; 
por técnicos com a participação dos próprios s~ringuel 
ros. (O ideal seria um titulo comunitário .sendo insti 
tuidos cooperativas da Reforma Agrária}. 

Pede-se que nas áreas de propriedades partic~ 
lares seja instituído o Contrato de Arrendamento cujo 
conteúdo obrigue os proprietários a cumprir com a fun 
ç·ão sócial da terra. Pede-se uma ampla discussão sobre 
este assunto. 
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Ainda a respeito da REFORMA AGRÁRIA, discutimos 
outros itens que não foram aprofundados como assistên 
eia técnica, o plantio de culturas perenas etc. 

2. COBAL/SUDHEVEA: 

A meta da COBAL/SUDHEVEA não está sendo alcanç~ 
da. O Órgão pretende fixar o homem no campo através de 
mercadorias subsidiadas e, consequente~ente baratas. 
Acontece que os seringalistas nun~a obedeciem a taxa de 
acréscimo estipulada pela SUDHEVEA para a venda ao se 
ringueiro. Ao contrário, vende-se as mercadorias po; 
preços.exorbitantes como mostram as tomadas de preços 
das várias áreas apresentadas nesta reunião. Um exem 
plo simples: para comprar ~m quilo de café no valor de 
Cr$ 120.000, o seringueiro tem ~ue produzir 17 quilos 
de borracha. O exemplo é regra, não exceção. 

Apesar das denúncias, ·as mercadorias da COBAL/ 
SUDHEVEA continuam sendo vendidas aos comerciantes a 
regatões. 

Pede-se um atendimento às denúncias feitas a 
uma fiscalização constante da SUDHEVEA/COBAL. 

Pede-se que o barco da COBAl compre a borracha 
em troca de mercadorias e encostem nos lugares -indic~ 
dos pelos ~indicatos dos Trabalhadores Rurais e obed~ 
ça p0ntualmente o roteiro de viagem, inclusive, divul 
gando o mesmo pela Rádio Rio Mar. 

Pede~se o atendim~nto do barco da qOEAL no rio 
Juta!. 

l 
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Pede-se que se criem em Novo Aripuanã em outros 
municípios onde existam condições, cantinas (cooperati 
vas da COBAL/SUDHEVEA) administradas pelos próprios se 
ringueiros. • 

Pede-se a divulgação constante dos novos preços 
da borracha e das mercadorias da COBAL pelos rádios e, 
diretamente, aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. 

Pede-se que a SUDHEVEA confeccione formulários 
de compra e venda da mercadorias a borracha. 

Observação: Há muitas queixas a respeito da 
administração~nos seringais, pois as notas de compra e 
venda, quando'fornecidas, na maioria das vezes são ile , , 
giveis e incompreensíveis. 

3. EDUCAÇÃO! • 

O fator 'educação• é outro que igualmente preo 
cupa as familias dos seringueiros espalhados pelos s~ 
ringais do Amazonas, visto que todos, sem distincão, al . - 
mejam para seus filhos, 'dias melhores, diferentes dos 
que vivemos'. 

No Amazonas, quase todos os seringueiros são a 
nalfabetos apesar de vários convênios que foram firma= 
dos entre a SUDHEVEA-Instituto de Educação Rural(IERA 
Am.) - Prefeituras Municipais e SEDUC. 

Nunca houve uma preparação adequada para os can 
didatas a professor. 

Pede-se um melhor entrosamento com entidades 
que trabalham no interior como MEB-EMATER, Sindicatos, 
ParÓquias-SUCAM, na indicação de pessoas que possam ser 
vir de professores. 
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Que os mesmos recebam um curso intensivo e prolongado 
para preparar sua missao. 
Que tenham as suas Carteiras Profissionais assinadas 
com todos os direitos trabalhistas. 
Que haja pagamento justo em prazos corretos. (Os pro 
fessores do municipio de Carauari receberam seus ven= 
cimentos de oito meses no inicio de outubro do presen 
te ano}. - 
A constru~ão de mais escolas nos seringais. 
Que se continue elaborando material adequado para o 
ensino de leitura, escrita e operações matemáticas. 
Que seja fornecido material escolar, inclusive ilum1 
nação mais adequada para as aulas 'noturnas. 
Que haja merendá escolar para as escolas dos serin 
gais. 

4. SAÚDE: 

Os barcos Seringueiro 1 e 11 não estão cumprindo 
o que deles se divulga pela Rádio Nacional da Amazônia. 
Não obedecem o roteiro de viagem, atendem poucos seri~ 
gais que, no conjunto, comportam uma minoria da popul~ 
ção, enquanto a maioria dos seringais, e·consequenteme~ 
te, dos seringueiros ficam sem assistência.médica e Q. 
dontológica. 

Pede-se que a SUDHEVEA relacione os seringais de 
maior densiqade demográfica indicados pelos próprios se 
ringuéiros através dos seus Sindicatos. 

Que além da assistência médica e odontológica, se pr~ 
cure conhecer a si tuaçãó sanitária do.s ,_seringais e se 

..... ··- proporcione r,tiniões e palestras sobi~ ~aúde prevent! 
va. 

L· 
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- Que se inclua na equipe de bordo um oftalmologista e 
estoques de óculos. (Isso permitira que muitos est~ 
dassem, visto que a deficiência visual dos seringue~ 
ros, consequência na maioria das vezes, péssimas co~ 
dições de.trabalho no defumador, é um obstáculo ao 
estudo). 
Que haja preparação de agentes de saúde que possam 
atuar em pontos estratégicos nos Postos de Saúde man 
tidos pela SUDHEVEA. 
Que estes Postos de Saúde sejam abastecidos com maior 
quantidade de remédios, entre outros, sulfona e s~ 
ro-antiofídico, medicamentos bastante necessários na 
região amazônica. 
Que os médicos dos barcos sejam credenciados para e~ 
caminharem-os formulários de aposentadoria por inva 
lidez dos hansenianos. 

5. SUDEPE E IBDF: 

A atuação destes órgãos governamentais é fraca 
e deficiente no interior do Estado. Pratica-se a pesca 
predatória em grande escala através dos barcos pesque~ 
ros de Manaus. Chega-se ao cúmulo de alugar legos pr~ 
judicando altamente os seus moradores. Coloca-se rede 
de arrastão nas bocas dos rios, afluentes e igarapés 
na época de desova do pe~cado. Despuja-se no rio ton~ 
lactas de peixe quando se encontra outros cardumes de 
maior valor comercial. 

Em muitos seringais, se mantem currais de queli 
nios para comercialização. Para isto, os seringalistas 
procuram manter o domínio dos tabuleiros, com licença 
do IBDF, alegando que é para a preservação da espécie. 

l.1 
_ ... : 
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Por incrível que pareça, o Amazonas, habitante 
de maior bacia hidrográfica do mundo, passa fome devi 
do à pesca predatória. 

Pede-se uma m~ior fiscalização, 
não repressiva, no que diz respeito aos 
por parte da SUDEPE e IBDF .. 

educativa e 
ribeirinhos, 

Que haja uma abertura temporária de caça ao ja 
caré que esta se tornando perigo para o homem· interi~ 
rano. 

. .. . .. . 

.. 

() 
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RELATÓRIO DO RESULTADO DAS REUNIÕES DOS SERINGUEIROS DO MUNICÍPIO 

DO NOVO ARIPUANÃ AMAZONAS. ' 
Os seringueiros dos rios Madeira, Marepáua, e Paraná das 

Araras, reunidos nas Comunidades de: Repar.timent6, Belas-Ãguas, M_! 

riti, Paicáua, Boca do Barrigudo, Tacíria, s. José, Remanso e Jac~ 

ré-Grande; todos reunidos nos dias 27, 28 e 29 de junho de 1984, 

pela primeira vez, e nos dias 3,4 e 5 de setembro de 1985, pela se 

gunda vez; 

Ao mesmo tempo, 'o s seringueiros dos rios: Aripuanã, Araua, 
Juma, Guariba e Castanho; reunidos nas Comunidades de Alvorada, Ma 

támatá, Piuntuba e Prainha, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 1984, 

·pela primeira vez e nos dias 3,4 e 5 de setembro de 1985, pela se . . 
gunda vez; 

Resolveram criar o grupo denominado "Companheiros do Ar_! 

puanã11, e resolveram todos ao mesmo tempo levantar quatro questões, 

que são as seguintes: a situação dos seringueiros no município; pre~ 

tação de assistência têcnica, financeira, médica, social e educacio 

nal; Reforma Agrária especificada para os seringueiros; e uma parti 

cipação direta dos seringueiros, agricultores, garimpeiros e pesca 

dores na Nova Constituinte. 

O resumo destes estudos realizados nas nossas reuniões fo 

raro os seguintes: 

LEI COMPANHEIROS DO ARIPUANÃ 

,~ Questão 

O SERINGUEIRO E SEUS DIREITOS 
Capítulo 19 

Artigo 19 - Liberdade para os seringueiros ••. 

Letra (a)- Os seringueiros devem lutar pela extinção dos 30% da pr~ 

dução bruta cobrada pelos pàtrões, como arrendamento das 

estradas e para que os seus produtos sejam pagos com di 

nheiro. 

Letra (b) - Luta pelas terras onde moram e trabalham, nas quais se 

encontram as estradas de seringa. 

Letra (e)- Exigir das autoridades o título definitivo de suas po~ 

ses ou colocação, e garantia através de leis contra eve? 

tuais agressões por parte dos ex-patrões e seus jagunços. 
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Letra (d)- Comunicar, e denunciar qualquer tipo de arbitrariedade 

às comunidades vizinhas, aos s·indicatos, às autoridades 

competentes, à CPT, à CUT, à CONCLAT e demais Entidades 

de apoio que haja em solidariedade mútua, inclusive à im 

prensa. 

Artigo 29-Política de preços para produtos nativos vegetais 

Letra (a)- Lutar junto à SUDHEVEA e empresas interessadas, por m~ 

lhores preços para a borracha, a castanha, a sorva, aba 
lata, copaíba, a piaçaba, a massaranduba, o caucho, a ma 

deira de lei e o cumarú, especificamente. 
Letra (b)- Lutar por menores.preços nos artigos de caça e pesca, co 

mo sejam: linha, anzol, chumbo, arpoeiras, bóias, corri 

cos, chumbo de caça, cartuchos, pólvora, espoletas, es 

pingardas etc, bem como exigir uma lei que obrigue o 
IBDF e a SUDEPE a expedirem carteiras de autorização aos 

seringueiros para o uso e manuseio de tais instrumentos 

para a sua subsistência e de seus familiares. 
L~tra (e)- Autoridade para impedir a caça e a pesca predatória ex 

tensivo ao bicho de casco e sua comercialização. 

2~ Questão 

PRESTAÇÃO DE ASSISTtNCIA TÉCNICA, FINANCEIRA, MÉDICA, SO 

CIAL E EDUCACIONAL. 

Artigo 39 - Assistência técnica integral! 

Letra (a)- Exigir uma lei que obrigue a EMATER, a ASTER, outros 

órgãos de assistência técnica, a dar assistência int~ 

gral aos projetos ~e plantação de seringueiras nativas, 

castanheiras, fruticultura em geral e agricultura dos pe 

quenos produtores da borracha. 

Letra (b)- Lutar junto ã SUDHEVEA pela implantação de mini-usinas e 

bio-digestores, nas comunidades produtoras de borracha. 

Artigo 49 - Política financeira para os seringueiros 

Parágrafo 19 Exigir do Governo Federal, uma lei que obrigue a SUDHEVEA, 

a BUDAM, e outros organismos financeiros do governo a co~ 

ceder empréstirros a baixos juros aos pequenos produtores de bor 

~ 
' 

'd 
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racha natural (seringueiro) para o custeio de 

projetos. 

Parágrafo29. Exigir da SUDHEVEA e da SUDAM, a aprovacão de pequenos 

pequenos 

projetos para a plantação de seringueiras nativas, cast~ 

nheiras, fruticultura em geral; bem como para a conseE 

vação das seringueiras nativas adultas-e produtoras. 

Parágrafo39. Crédito para instalação.de cantinas comunitárias mant1 

das pela Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), a 

fim de facilitar a vida dos seringueiros. 

Artigo 59 - Assistência médica-hospitalar e odontológica. 

·parágrafo 19. Exigir da SUDHEVEA e demais órgãos de saúde, a visita de . . . 
um médico e um dentista nas comunidades produtoras de 

borracha, nos baixos rios e nos altos rios, pelo 

de 3 em 3 meses. 

menos 

Parágrafo29. Pedir a implantação de um posto médico com abastecimento 

de medicamentos de primeiros socorros e a permanência de 

pelo menos um enfermeiro(a) em cada comunidade dos bai 

xos rios e dos altos rios, mantidos pela SUDHEVEA, ou ou 

tro órgão de saúde pública. 

Parágrafo 39. Que o posto médico funcione todos os dias ininter 

ruptamente, principalmente nos casos considerados de 

emergência. 

Parágrafo 49. Prioridade no atendimento nos hospitais quando necessá 

rio se fizer ao seringueiro e seus familiares, especial 

mente em casos de internamento. 

Parágrafo59. Visita regular da SUCAM às comunidades produtoras de boE 

racha natural dos baixos rios e dos altos rios de cada 

Município. 

Artigo 69 - Assistência social para todos 

Letra (a) - Toda comunidade deve possuir em sua sede comunitária: uma 

capela, um grupo escolar, um posto médico, uma delegacia 

sindical, filiada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do município, uma cantina para venda de objetos, utensi 

lios domésticos, ferramentas e gêneros alimentícios, uma 
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·ou mais mini-usinas, um bio-digestor, um campo de 

bol e uma sede recreativa. 
fute 

Letra (b) -A escola deve ser expansiva aos adultos e ãs crianças; 

os adultos terão suas aulas ministradas por 

professores do MOBRAL. 

Letra (c) -A manutenção do grupo escolar deve ser feita 

SUDHEVEA, Prefeitura, SEDUC ou pelo. Sindicato. 
pela 

r: 

Letra (d) -Exigir da SDDHEVEA, Prefeitura e SEDUC o fornecimento de 

todo material escolar. como sejam: mesas, cadeiras, es 

tantes, quadros de gis, cadernos, livros, lápis, canetas, 

borrachas, réguas, esquadras, cartolina, vassouras, me 

renda escolar, material de copa, material higiênico e o 
pagamento dos professores. 

Letra (e) -Exigir da Prefeitura, SEDUC, MOBRAL, ou outros· órgãos a~ 

ministrativos o fornecimento dos pavilhões (Bandeiras) 

Nacional e Estadual. 

Letra (f) -Reivindicar junto ã Prelazia ou Paróquia, a visita pasto 
ral do vigário pelo menos 4 vezes ao ano • 

. Letra (g) - Pedir ajuda ao Ministério de Educação e Cultura sobre a 

área de esportes em geral. 

Letra (h) - Exigir um posto do MOBRAL em suas linhas gerais para ca 

da.comunidade. 

Artigo 79 - Educação para todos! 

Parágrafo 19. Todas as pessoas da comunidade devem estudar, assim as 

crianças como os adultos, bem como participar da área de 

lazer. 

Parágrafo29. Exigir a visita de supervisores de educação pelo 

três vezes ao ano. 

menos 

Parágrafo39. Os professores devem ter pelo menos a terceira série pri 

mária concluída e falar a linguagem da comunidade. 
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3~ Questão 

REFORMA AGRÁRIA EM SEU PLANO POPULAR: DE ACORDO 

COM OS "COMPANHEIROS DO ARIPUANÃ" 

Capítulo 29 

Artigo 89 - Terra própria para os seringueiros. 

Parágrafo 19. Divisão da terra especifica para as áreas de seringais 

nativos. 

Letra (a) -Todo seringueiro deve receber uma área de terra que te 

nha de uma a três estradas de seringa. 

Parágrafo29. Deve possuir um título definitivo, especifico, onde reze 

que ele não p~de vender, arrenda~ aforar, ou fazer qual 

quer tipo de comércio com a terra. 

Parágrafo39. A área de terra pertencente a cada seringueiro, além das 

estradas de seringa, deve possuir uma reserva florestal 

para a execuçao de seus projetos de plantação e cultivo 

de seringueiras nativas, castanheiras, fruticultura e agr! 

cultura. 

Parágrafo49. Aprovação e financiamento para os seus projetos de pla~ 

tação, de mini-usinas, de bio-digestores, de cantinas c~ 

munitárias e até para o fabrico de borracha natural de 

cada ano. 

Artigo 99 - Assistência Técnica 

Parágrafo 19. Todo seringueiro deve receber orientação técnica por par 

te dos órgãos de extensão rural do governo, gratuitamen 

te nos seus projetos de plantação, cultivo e conservação 

das culturas anteriores assim como para as mini-usinas e 

bio-digestores. 

Parágrafo29. Fornecimento de técnicos e material específico para aj~ 

dar na elaboração dos projetos agrários de cada pequeno 

produtor de borracha natural. 

Letra (a) - Este fornecimento deve ser feito em caráter de gratuidade. 
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Artigo 1 O - Liberdade de acâõ e trabalho 

Letra (~ - As terras distribuídas para cada seringueiro devem ser 

demarcadas pelos próprios seringueiros, em regime de m~ 

tirão, pois são eles que melhor conhecem suas áreas de 

atividades. 

Letra (~ - Política educacional voltada para os seringueiros de t~ 

dos os municípios produtores de borracha natural do Bra 

sil. 

Letra (e) -As áreas de terras dos seringueiros não devem nem podem 

obedecer a loteamentos comuns ou projetos dirigidos pelo 

ITERAM, GETAT ou INCRA especificamente, pelo fato dos 

mesmos dependerem de maiores áreas de ação. r 
Letra (d) -Empréstimos bancários através de projetos aprovados pela 

SUDHEVEA e pela SUDAM, com juros baixos e a longo prazo. 

Letra (e) -Saúde pública ao alcance de todos os seringueiros e seus 

fami~iares, a fim de erradicar as epidemias que infestam 
os seri~gais nativos dos altos rios. 

4~ Questão 

PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS TRABALHADORES RURAIS, MIS ESPE 

CIFICAMlfflTE OS EXTRATIVISTAS, :NA. CRil\ÇfD DA RNA OlNSTI'.IUI.Nff .• 

PROPOSTA PARA A NOVA CONSTITUINTE DE ACORDO COM OS 11COM 

PANHEIROS DO ARIPUANÃ". 

Artigo 19 - Proposta para a Constituinte 

Parágrafo 19. Considerando: 

Que o direito de votar é vetado a 

ções militares, 
determinadas gradua 

Propomos: 

Que o direito de votar seja extensivo aos cabos, aos sol 

dados e aos marinheiros. 
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Parágrafo 29. Considerando: 

O avanço do poder econômico no processo eleitoral, esp~ 

cialmente nos municípios, 

Propomos: 

Medidas concretas contra este tipo de investimentos. 

Parágrafo 39. Considerando: 

Que o sindicalismo no Brasil é completamente controlado 

pelo governo , 

Propomos: 

Liberdade e autonomia sindical em todos os níveis 

Artigo 29 - Política no meio rural 

r Letra (a) - Considerando: 

A privaticidade política sofrida pelas camadas menos fa 

vorecidas, especialmente o trabalhador rural, 

Propomos: 

Liberdade de organização política. 

Letra (b) - Considerando: 

O esforço que a igreja vem fazendo em favor da população 

rural, 

Propomos: 

Liberdade de ação para a Comissão Pastoral da Terra(CPT) 

no meio rural e junto às repartições fundiárias. 

Letra (e) - Considerando: 

o grande número de trabalhadores sem terra e o número de 

conflitos entre posseiros e latifundiários, inclusive 

proporcionando muitas mortes, 

Propomos: 

Reforma Agrária especificada para os seringueiros, para 

todos os trabalhadores rurais, e sob o controle dos mes 

mos. 

Letra {d) - Considerando: 

A alta inflação do país e o alto custo de vida nos altos 

rios e nos baixos rios, 

Propomos: 

Salário família para os seringueiros com mais de quatro 

filhos e auxílio natalidade para as suas esposas. 
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PRODUTOS DO RIO ARIPUANÃ E SEUS AFLUENTES 

Borracha 450.000 Kilos 

Madeira em toras LOOO M.cúbicos 

Cedro beneficiado 2.000 M.cúbicos 

Itaúba beneficiado 250 M.cúbicos 

Castanha 12.000 Equitolitros 

Andiroba 1. 000 Litros 

Copaíba 15.000 Kilos 

Massaranduba 1 • ooo Kilos 
~ôva 50.000 Kilos 

r· Batata 3.000 Kilos 

Jutaicíca 1.000 Kilos 

Cipó 3.000 Kilos 

Pau..:.rosa 1.300 Toneladas 

PRODUTOS DO-· RIO MADEIRA E SEUS AFLUENTES 

Borracha 800.000 Kilos 

Madeira em toras 300.000 Metros Cúbicos 

Cedro Beneficiado 1.000·Metros Cúbicos 

r' Itaúba ·2.000 Metros Cúbicos 

Castanha 70.000 Equitolit~os 

Andiroba 1.500 Litros 

Copalba 17.000 Kilos 
Massaranduba 6.000 Kilos 

sôva 300.000 Kilos 

Batata 6.000 Kilos 
Jutaicica 3.500 Kiloª 

Cipó 10.000 Kilos 

Pau-Rosa 4.500 Toneladas 
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. 
Depoimento do Sr. Edilson Ferreira do Nascimento, seringueiro do Al 

to Rti.o Guariba, na altura dos cinco dias de viagem da foz do rio 

Aripuanã. 

Relação dos preços de rrercadorias, nos meses de abril e agosto de 1985 

Abril Agosto 
Café Kilo 120.000,00 170.000,00 

Açucar Kilo 5.000,00 8.000,00 

Sabão/ tablete 200 Gramas 5.000,00 7.000,00 

Farinha de mandioca saco 150.000,00 280.000,00 

Sal Kilo 5.000,00 8.000,00 
(' Leite em pó Lata 15.000,00 24.000,00 

Õleo Comestível Lata 15.000,00 25.000,00 

Fósforo M 10.000,00 15.000,00 

Querozene Lata 7.000,00 10.000,00 

Gazolina Lata 6.000,00 10.000,00 

Combostoll Lata 5.ooo,oo 8.000,00 

óleo lubrificante Lata 35.000,00 50.000,00 

Tabaco Kilo 80.000,00 110.000,00 

Papilim M 15.000,00 25.000,00 

Pilha Un. 4.000,00 7.000,00 

Esgueiro Bic Un. 7.000,00 10.000,00 

Lápis Un. 2.000,00 3.000,00 

Chumbo de caça Kilo 60.000,00 90.000,00 

Pólvora Kilo 70.000,00 100.000,00 

Espoleta Un. 1.000,00 1.500,00 

Cartucho Un. 10.000,00 15.000,00 

Espingarda Un. 1.500.000,00 2.100.000,00 

Aguardente cr , 10.000,00 15.000,00 

Anzol Un. 1.000,00 2.000,00 
Sandália Havaiana Par 20.000,00 30.000,00 
Calção Un. 50.000,00 70.000,00 

Camisa de Meia Adidas Un. 150.000,00 200.000,00 

Estes preços são validos até o fim do mês de dezembro de 1985. 
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Preço pago por cada kilo de borracha dep~is de retirada a porcent~ 

gero de 25% do fornecedor. 

abril 

5.000,00 

agosto 

7.000,00 Kilo 

Quem fica devendo ao fornecedor paga um juro de 30% sobre a dívida 

até o início do próximo fábrico. 

.-l 



PROPOSTA DOS SERINGUEIROS E SOLDADOS DA BORRACHA, EXTRA1DAS DAS REU 

.NIÕES REALIZADAS EM 13/09 e 18/09 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO 

ÇÃO SOCIAL - PIMENTA BUENO/RO. 

01. Extinguir o "atravessador", atravãs da criação de um órgão PÚ 

blico com a função de fornecer a mercadoria aos seringueiros e 

comprar a borracha por um preço justo pré-estabelecido e igual 

a todos os seringueiros. 

02. Criação de uma Cooperativa e um Banco Financiador da seringa. 

r 
03. Terra doada pelo Governo para todos os Seringueiros trabalharem 

11no que·é seu". 

04. Criação de infra-estrutura básica nas áreas doadas aos serin 

gueiros ou Soldados da Borracha; posto de saúde, escolas e es 

tradas . 

. 05. Aposentadoria para o seringueiro com mais de 25 anos de traba 

lho ou 55 anos de idade, que seja importância superior à dada 

pelo INPS(FUNRURAL). 

06. Para os Soldados da Borracha, uma indenização que pode ser 

dinheiro, terra ou aposentadoria justa. 

em 

Observação: Quanto à questão da terra, os seringueiros, ressaltam 

querer terras livres onde não haja exigência do INCRA 

em este se transformar em colono. 

Pimenta Bueno(RO), 19 de setembro de 1985. 

,,, 
' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 



CARTA ABERTA 

Os moradores da localidade de Alto .Parafso do Floresta, 

que fica ã margem do Rio Floresta, entrando 20 km de mata a altura 

do km 6 3 da BR 421 , malha esquerda, residem naquela área há 20 anos 

explorando o corte das seringueiras nativas que exist~m por lá, 

enfrentando todas as dificuldades de doenças, saques dos índios 

r"' uruê-au-au e a exploraçãà dos marreteiros. O marreteiro sempre foi 

o maior problema para os seringueiros .. Hoje eles vendem um rancho 

de suas caixinhas de lâmina para barbear, dois isqueiros bic_; dois 

pacotinhos de papel para fumo; duas latas de salchicha; duas latas 

pequenas de carne; um quilo de bolacha água e sal; uma lata de 

óleo comestível; três latas pequenas de leite em pó mococa; seis 

quilos de açucar; trezentas gramas de alho e cinco barras pequenas 

de sabão, pelo preço de trezentos mil cruzeiros que recebem em bor 

racha. 

Além de todos esses problemas,no final do ano de 1983 

o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

r: 
cortou,para transformar em lotes de cinquenta hectares,parte da 

área dos seringueiros para transformar em Projeto de Colonização, 

·e hoje,em 1985,a FUNAI está requerendo a área que resta com oito 

mil seringueiras nativas, para reserva indígena, ·querendo desapr~ 

priar mais de trinta familias que vivem exclusivamente de serin 

gueiras na região. 

Esta carta é para· pedir solidariedade e ajuda a essas 

familias que querem continuar tendo condições de morar e trabalhar 
para sobreviverem. 

Ariquemes, 28 de setembro de 1985 
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PONTOS SOBRE UMA POLÍTICA PARA A BORRACHA 

João_ Antonio de Paula 

01. A Amazônia brasileira tem peculiaridades histõri 

cas que a tornam expressão clássica, paradigmática, de região depen 

dente, economia reflexa, subordinada a interesses externos quase 

sempre lesivos à região. Tem sido esta ·a história da Amazônia des 

~de a época colonial, situação não modificada no essencial até ho 

je, o que faz dela uma espécie de 11periferia da periferia". 

02. Em passado recente a Amazônia foi objeto de inten 

so processo de .ocupação comandado sobretudo pelo grande capital 

sob o manto protetor do Estado. Trata-se de redefinição da estraté 

gia de ocupação da Amazônia, praticada pelo Governo brasileiro a 

partir de 1964. Nesta nova estratégia o objetivo explicito e a en 

trega da Amazônia à chamada exploração racional, à grande empresa 

capitalista. Neste sentido impôs-se um conjunto de políticas para 

a região. 

O governo federal e os governos estaduais da região 

tornar-se-ão as grandes alavancas da estratégia de atração do gran 

de capital· através de medidas como os incentivos fiscais, os pro 

gramas especiais de financiamentos, os favorecimentos e privilé 

gios concedidos etc .•. 

Ao par disto algumas medidas de política econômica ge 

rais adotadas pelo governo federal acabaram repercutindo incisiva 

mente na região. No caso específico da política de restrição de 

crédito~ houve penalização geral das pequenas e médias empresas e 
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da produção tradicional da Amazônia; a borracha e a castanha. Fali 

dos, seringais e castanhais foram vendidos 
. 

a preços aviltados, 

fortalecendo ainda mais a febre de especulação fundiária em curso, 

a reconstrução fundiária, a desestabilização das culturas tradicio 

nais da região. 

03. Ao lado desta reconcentração fundiária há intensos 

fluxos migratórios para a região de pequenos produtores tangidos 

de seus locais de origem por falta de terra, pel~ possibilidade 

aberta com o diferencial de preços das terras entre o Sul- Sudeste 

e a Amazônia. 

Lembre-se ainda a fantasia autoritária do Governo do 

"milagre" e sua ºcolonização": a transplantação de nordestinos sem 

terra para a Amazônia,, a Transamazônica, a Perimetral Norte, etc •• 

04. A eclosão destes processos redefiniu um quadro para a 

Amazônia em que ao lado dos problemas tradicionais, novas questões 

e conflitos explodiam fazendo da região espaço da mais intensa e 

complexa luta pela terra no Brasil. 

A Questão da Reforma Agrária 

OS. Neste contexto assume particular importância a que~ 

tão da Reforma Agrária. O plano anunciado pelo Governo em 10 de ou 

tubro é certamente um avanço em relação ao passado de insensibili 

dade e defesa de privilégios que tem caracterizado os Governos en 

trenós. Contudo ele está muito aquém de responder tanto ' as que§_ 

tões gerais dos trabalhadores sem terra no Brasil, quanto as que~ 

tões especificas como as dos serinqueiros. 

A Questão dos Seringueiros 

06. A Reforma Agrária necessária e que queremos deve 

começar por c9ntemplar as especificidades dos vários segmentos dos 

produtores rurais brasileiros. No caso específi~o dos seringueiros 
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. 
isto significa que ao par de garantir-lhes a propriedade da terra 

se lhes garantam, também, além de preços justos,·acesso 'ãlinha de 

crédito especial destinada à formação de "roçado", formação de se 

ringal de cultivo, além de internalização tanto da rede de comer 

cialização da borracha através do BASA, quanto de .postos da COBAL. 

A definição anterior parte do suposto básico de que 

não é possível a emancipação do seringueiro que não seja também a 

sua libertação das correntes do aviamento e do barracão, que não 

seja a possibilidade de substituição do seringal nativo pelo de 

cu).tivo. 

0:1. A emancipação do seringueiro passa também pela im 

plantação de equipamentos coletivos de beneficiamento de látex co 

mo as mini~usinas, ou seja, que a cooperativização é momento esse~ 

cial daquele processo. Cooperativas de produção e consumo que bara 

teiem custos de produção e de comercialização, que barateiem os 

custos de manutenção dos seringueiros e suas familias. 

08. Que não é possivel a emancipação do seringueiro 

que nao seja acompanhada pelo resgate de sua cidadania, de seu 

r: acesso à educação e à informação, ao pleno exercício de seus di 

reitos na sociedade civil brasileira. 

09. Que a emancipação do seringueiro terá que ser tam 

• bém a oferta adequada de serviços de saúde, de infraestrutura, de 

serviços básicos (saneamento, água, energia, comunicação, etc.). 
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Brasília (Sucursal) -~ De 
12 a 10 d.e outubro próximo, 
Brasilla, a Capital Federal. 
será palco de uma primeira e 
muito importante reunião de 
seringueiros de três Estados 
da Amazônia: Acre, Rondô· 
nia e Amazonas. - 
: Durante estes cinco dias, 
mais de 200 seringueiros re 
presentantes das mais dlfe· 
rentes áreas de produção ee 
borracha, Amazônia Ociden 
tal estaria discutindo seus 
problemas e dificuldades no 
Auditório Nereu Ramos. da 
Câmara dos Deputados. Esta, 
será a primeira oportunidade 
que os seringueiros brasilei 
ros terão para ê-ebater, em 
conjunto. na presença de au 
toridades e políticos federais. 
os seus problemas e difieul 
ãades na Região Amazãntca.. 
Muitos serão os assuntos a, 
serem discutidos, Indo desde 
a necessidade de implanta.~ 
ção ee uma reforma agrária 
que salve os seringa.is nati 
vos da Região, até questões 
de organizllção em entidades 
de classe a nível local, regio 
nal e nacional. 

Este encontro -estâ sendo 
preparado pelos próprios sfn 

dicatos de trabalhadores ru· 
r&fs dos três Estados com a 
ajuda.do INESC - Instituto 
de Estueos Sôcio·Econômi· 
cos - e promete se converter 
na. primeira oportunidada 
que os seringueiros terão de 
mostrar ao Brasil inteiro a 
importância estratégica que 
o seu trabalho - a extração 
da seringa - representa. em 
todo o setor da economia na 
cional. E para isto, os serin 
gueiros presentes · em Brasí 
lia. farão tudo para chamar 
as atenções das autoridades e 
da população brasileira para: 
os graves problemas que a ati 
vidade vem enfrentando ao 
longo cas últimas décadas. 

Do Estado do Acre, esta 
rão participando mais de 50 
seríngueíros, provenientes de 
vários municípios ea Região. 
Na próxima semana, uma das 
assessoras do INESC. a pro· 
ressera Mary Helena Alegret 
ti. estará chegando no Acre 
para tratar com os seringuei 
ros e sindicatos da Região dos 
últimos preparativos para a 
participação do Acre neste 
encontro de seringueiros na 
Capital Federal. 
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· r> Seringueiros do Acre, Amazonas e Ron-::. 
\.Alia, representando aproximadamente 200 
mil pessoas que dependem diretamente da 
extração de borracha na .Amazôrúa, pa.rtlci• 
parão do I Encontro Nacional de Seringuei· 
ros, em Brasília, entre os dias 11 e 17 de 
outubro, organizado pela Fundação Pró-Me 
mória. do .Ministério da CUitura, e o Insti 
tuto de Estudos Sócio-Econômicos - Inesc. 

O encontro, que reunirá 130 seringuei 
ros, será realizado na Universidade de Bra 
süía, objetiva reívíndícar às autoridades da 
Nova República uma política justa para o 

. extrativismo, uma Reforma Agrária que res 
peite as especificidad~ da extração· da bor 
racha na Amazônia e mostrar para o povo 
brasileiro, como vivem os seringueiros ,atra 
vés de uma exposição de fotografias e obje- 

. t~ artesanais utilizados pelos trabalhado- 
, ( ~ do látex. -· . r~,-- i 
~ ·. Segundo os organizadores do encontro, l · será um marco político na vida dos serín- 
gueíros, porque até agora eles nunca· tive 

. ram a oportunidade de serem ouvidos ou 
consultados para a elaboração dos projetos 

·. de ocupação da Amã.zônia. 

"Os seringueiros têm uma forma de tra- 
L balhar que protege a mata, tem um grande 
·. conhecimento das plantas e dos animais da 
floresta e tem na memória toda a história 
da Amazônia e- do Nordeste brasileiro. Mas 
tudo isso é muito pouco conhecido dos bra 
síleíros, A maioria da população pensa. que 
não existem mais seringueiros na· Amazô 
nia, mas não é verdade. E nós queremos 
mostrar essa realidade para todo o País", 
afirmou o presidente do Sindicato dos Tra 
balhadores Rurais de xapuri, Pedro Tetes, 
que, junto com as associações de seringUel 
ros e soldados da borracha de Rondônia e 
a Comissão Pastoral da Terra do Amazonas, . 
toma.ram a iniciativa para a realização do 
encontro. · 

Brast 

O aeriagueiro rioalmeat• terá aua ves de raJar 
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. . estr1Hçao mie castans~&Hras e :~r seringueiras ''é um absurdo" 
- - , ••• Otl'l" 'F~, '_ - Se'gundo o presidente oo · f .. : '. _. ·· .... 
Sindicato dos Trabalhadores ,, . 
.Rurais de Xapuri, Franc1$co ,-' -· -· · · · 
,Mendes a questão do desma- .r-t- 
·_ tamento agravou-se mUito a ; _ 
· partir de 1984. com a ques- 5'-:;. 
tão· da Bordon, ·Este · ano. ; 

. embora a coisa estivesse mais t · · 
parada; dlz Chico Mendes, i. ,é_. _ 

_ ~SSlm mesmo houve o caso J· lfT .f 
.ca Fazene-a santa Fé, cuja '.;. i:.. ... ,: __ 
área não tinha posseiros. Do · t ~~ ~--- 
qualquer maneira o SindJca.. · ", .. ,,..,\.: 
to considerou absurda· a des - · -"" Z·,= 

_. truição de aproxlmadamei$! :, · · '".~ ... - ·'. ~._~1:· 

6 mil seringueiras e 2 mil caa .:~: · 
tmb.etras. -a.-_ - - 

·Quando Francisco Men· 
des ainda estava na direeão 
do IBDF tentam0s lmpeclir a 
derrubada destas árvores com 1 _ .. , . . . 

oficio enviac!o ao presldent.e ; · • ~_.._,_.:· 
do IB_DF, ·através da Conf~· _;: ··. \ '-:<1:' -: . · . .-. ,:?';·, 
deraçao dos Trabalhadora. ) · t · ,.,_;-~-- · :. · '.if' 
O órgão em Brasilla reapon· : : ~ · , ... :-:~· .. r: . 
deu a confederação o seguln. . _ -,/ ·· .:,.: ;, "-.,. ~~.:., :s~ · -· 
te: ,que tinha procurado fa. ; :, · · '"- ·~:~\'jt# :. 
zer um levantamento atravês - ; .,·.- '\ . . : 
da· Delegacia Regional do - t ·. · _ _. .. 1 · 
Acre e _esta respondeu que as t: ,;;;:> ~ · -~ · . ·? _-? 
acusaçoes do Sindicato de "t:.f -· _@_~ ··,-., · 0 ,:'. 

Xapurt não passavam de a- ':t;' fl ff , \ ., 
cusações mentirosas e que n& .,. \ l : ,· .,;.- .~- 
área tinham sido constata· ,, , ·-~ 
<!,as somente 50 ser1nguelraa D ~I · · · , - -~ v ' 

destrufdas, embora admitisse ': .. J2. \ 
que •erlam destrufdas il.400 ~--· 
castanheiras". · -.,, - 
Segundo Chico Mendes a. . _ "v-..:,..,.. · _ 

atuação do mDF em Xapurl 
fot sempre a de proteger o 
latifundiário. '' A única for· 
ça que temos ê a mobilização 
do próprio Sindicato dos Trs. 
balhedores Rurais, no sentido 
de tentar barrar o latifúndio 
e o de.smatamento" 

' 1. 

r- 

.nLQSOFIA NOVA 
: Até agora, a dlre"ção do 
bJndicato ainda não teve cou 
tato com a nova direção do 
íBDF. mas Francllco · Men· 
dea tem esperança de que a 
Filosofia de comportament.o 

... 
-~ ' ., '..:; 

:: -·-: + 
. ) {,.'· .~ 
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Chico Mendes, ,presidente do Sindicato dos T,abalhadores 
Rurais de Xapitri, 

dentro do 6rgão tenha se mo 
ãlfica<.!o, porque na gestão an 
terlor muitos colonos foram· 
expulsos de suas posses com 
o apoio do mDF. 
Cerca de 80 por cento das 

terras de xapurl estão nas 
mãos de' latifundiários. por 
isso Francisco ·Mendes prevê 
que as dUtculda.des vão con 
t1nuar. o Sindicato de Xapu 
ri se empenhou multo para 
a realização do enMntro tie 

. ·-- 

_2 a 116 t!e outubro em Bra 
silla .que debaterá questões . 
sobre a seringueira da Ama· 
zõnta. 
Neste encontro, FranciBco 

Mendes deseja que seja dis 
cutido um modelo nróprio de 
Reforma Agrária parii ~ 
áreas amasênícas, porque se 
gundo diz a reforma. como 
será feita no Nordeste e no1 

Sul, não 1ES adapta às condl· 
ções amazõnlcas. 
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,: .. BRASÍLIA I EB~) - A 
. .'. Am,winia C!,t:i ocupada. Sua ocu 
_pa\·.io íaz . parle de um · Brasil 

~ submerso, desconhecido e igno 
i ri.do: que se opõe i visão colo 

- ,:! ·nizâdura de um imenso C!>p3ÇO 
· T\·aziu à r,cr po\oad,'l'c explorado 
_;·c~"tmon1k.1mcmc. Além das popu 
-'. liu;i11 •. '!> indígena». a Amazônl« C!t.t.Í 
-: o~·u1>i1d;1 pelos seringuelros , que 
' na i.,ua maloria. ainda vivçm cm 
'.- r~~Ílll\' prciximo da escravidão. ',-...1 . Pda primeira vez na Histé- 

· f YJ. nu período de 11 a 1~ de ouru, 
~ro. tt!t. serlngucircs d.a Amazônia 
· M? reúnem para debater com ór• 
gào!> go,·crnamcniai!> a!t. · pollrl 
c.i~ p;cra a Amazônia e para o 
extruuvivmo. E para mostrar ao 
P.1i~ \fUC cxbitim, !,U~S condições 

• ; di: 1r.ibalho. !.Ua!. rch indicações •. 
' !>CU direito a uma identidade 

cultural pn;pria ... r-. . 
: - .\ .\ma,,1111~1 Cl.la ocupada 

por populações índigcnas e por 
.: um;, popula\·.;i,o que migrou do 

1

: !'iorch.•.!>h: nu ?>é.:ul,l passado, na 
cp,1,:,1 da \!.\p:tn!>:i,1. da borracha e . 

· ~:ujo')o descendentes ainda hoje 
. vivem na!> n,m:!>la!>. S.iv os scrin- 
· ~\Jciru!>, extratores da borracha. 
Ele» formam na Amat~•nia. e.cspc 

·; d.tlm.:nh.' no Acre, um .:onh.'Sh., 
J c,:11nt11J1ko e cult ural cspccitlco. 

que tem um pouco da socicda 
d~· indíµ1:n.c {' um pouco da °"''~·i,: 
d,11k industr inl • .11'irm;. ,, !,,,d.ilv• 

· it•• ,l1t!,l~- \\'alc.:r !\unl'!>. dJ Funda 
,:.iu" Prii · \ \l•nwri-l. do !'vhm!>té 
riu :d;, Cultura . ..;uc desde l'h1. 
:"H."11mr:,nh,1 a r,:;1~·1:u,"füldC projetos 
lh: 1.•1h1~· •• \·,ill e coopcrativ ismos f n\1,\L'.fC't,., _·,,: • ..:, ·.• ... ·· ~i • ...•.• 

_f: . i~l.. . r·· \~a.~·. 

SÁBADO 

. •. O Projeto· ~cringuciro dcscn~ · 
'\'uh e na região de xapuri propos 
'ª" cdul',1don:sil. inovadoras. que 
começam a ser incorporadas pela 
Secretaria de .Edu.:-a\ãO do Acre 
p;cr,, a!> Cl>l'ol:l!> rurais, Urna \'itÓ· 
ri:, \\UC f.al. parte do movimento 
du~ seringueiro» por melhores 
c:un,fo,lic!> de trabalho. saúde e 
c:dul.':.~ãv. pd.i r.:gulari1.a,;ão da· 
terra. demarcação d.il> árcal. de 
•• crinµ.,I nali\,l e preservação 
de •• crinuueirav e castanheiras, 

O Ênconir« !':.i.:i,)nal de Se 
rinuucirov da- ,\ma,,inia é uma ini 
t:ialÍ\ ,1 dn Sindicat« dos Trabalha· 
d1•rl'" Rurab de Xapuel-Acrc e 
c: •• 1:i '-l:.nd,1 promovido pela Fe 
di.:r:1.::i,1 <l.l!> Trahalhad,1rc'i na 
. \1,:rkuhur.1 d,, E •• c. •• to do Acre. 
por -,c:rinµudr,), d,, ,\ma,ona!> e 
,\.,,11d:11,·,1~·, de Scrinzuciros e 

, S •• ldadui. da Borracha ~. de Ron 
,lillli,,. com ,, ap,,i,l d,, lncsc • 
ln,:ituto dv E,1uil," ~·~·i,l·E~·\1110· 
mk11-.. do ~lini-.1,•ri,1 ,1J Cultura. 
:1tra,1.·, da Fund;,','j,, !\:i..:i,mal 
Pw·!l-kmúri.c. •.: ti:. L'nhcr..id.cdc 
d1.· lJr;,.,jfo,. 

Entre · li e ,- de outubro. 
IJO r~·rr1.•-.1.•n1an11:~ d,1!-. seringuei 
r •••• ,1., .\m.11,inia di,.:utir;'h,. no 
,,mlit,,ri,, d:,· fa,·111,1.,d,· d~· T'-·.:1Hl· 
l,lµi:i ,l.1 L':-,.; U. ·,,., dir'-•it(,;.. hi~t,, 
rin•:o- du,. ,.,lda,1,l, da l•,•rra.:ha. o 
d,·":n,,,h im'-•111,• d:. ,\nt,11úni.a. a 
ri:h•rm,, a,µr:irü,. p,•lit ka-. pJr.i a 
b11rr .,d1.,. ,·ui! urn, \.'.!11'-·;1,·.h, e 
••. ,u.1-..- r,,,, :o-'-·rini,: •• i,. '.\,l .tia !'.". 
L"ll'" .,j1r,1\ .ir..i,, ,, documento fi- 
'n"'I d,, En.:onu,,. _'-JIIC l>~rj entre- . \ 
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··! 
)' 

~uc:·ii;·autorida<lc.·, ii, 1-1:JOh,ira,. 
Durante (1 En.-.inu-., OJ Lni 

,·cr,id,llh.' <k Bra,ília. ,~r;iu cvi 
hidm, ú, filmv •• : l>J \,;_,rin~,i .21,) 

Bui' , · de Rc:nah1 :,,.cum.ir.n: 
' fcrru,:k cfo Di,,h,• · • pr,,du11,I,, • 
pcfo fuml.u;:io Pr,,-:\-1.:m,iri;,, ...-,,m 
din:\·.iu de J,,.;,,, B~fr,1a de -\ndrJ· 
d,:;·· A Ui: •. :,d:, .! •• lk,1rui..;.1t1· . 
•... 1::p1 \lllutidu rd"' l'nh .:r,i,l.1.:.. 
(",,tiifü .• , de li,,i.;, '- .i <. ~-11.i·,,I ln· 
dcp e -ndcnt T d~·, i,i.•n. ck l.,u.,lr~-.: 
• :-.:a Tr-ílha d,,.., l'nd·.u \V..i.i 
\\".iu • : • O C1 mír:h,, ,l,l i:.,~,, . 
• ~a:-. Cin,a, da fl,,r.. ,tJ · ; · .-h 
T1.·mpc.·,t,,ll,.: nJ .\:i1;.,,'111i..i • • e~ 
lilm1.·!> M:r;i11 cxibid. •, 1.1n1l1~m. ;;. , 
mcvm« p\·ri, ,d,,. n,• ·i....11t,) ·G ..• :- 
p;n11inhu . 

Sc:~undo ~l •• n.i Jo-.(: Jaime, 
\'.,111rdc.·n;11.l,,r.i u •. ·r .,1 d,1 lrn,1i,u;,, .!~·. 
E,tudo" S.,,i,,- E..,,:i;,mi.:,i.. ;.ir..:~ 
h,1j'-• prct"h,mii1am no1 inkri,,r .:J 
H:1-.1!,ti;it1 z\rn.,,..·.,~,\... f,•l'llt.... "', •..•.. 
pul •• ,;ri.a, ,k r1.·k::.~., d,1 J,,r,.i .;.: 
tr.;,h;.llh, • . -- '~" \nl .. 1,".ni.1. J\o.'~ 
de' u inki,l """'-·n\,·h~·u,,,_. um .,,j,. 
1c:n1.r .'-·,,r;,,i,t.1 "!,. ,,rµ~,ni,-,i._j., 
d" lr,,h.,lh,, n,•, ,., ~m~.1i, - 1.·mpr.:. 

· .,,,, c.'ll.lr,,ti\ .,,. O r1,•r,k,,í1i., ,1.:..: 
par., l.i miµr.,, •• ; •• ,·h1.·l!.1\ .1 ::n. 
•. th iil.11!{1 \\10\ ,t, .i •... p •.. ,:;, '11.· \ Í.I· 
!,l~m. ,\di.1uiri,1 " .,hm,·nt,1,·~1 .._. 
,,, in~trum'-·fll,,, ,!.: tr~bJlta• 
••. prt-.·,,,, \.1:\i.tri"~::.:1~,·, Ch1-. ~;.rr..:~ 
... -,,...-,. r,,r,s r ... 1.:.1· .• , ... ,•nl ~. ;~:-,·~j4w•, 
,·.i,1. • ~ _ p~..:,;,, i>"t!'' ~~lllPI'.': ,l~l: 



Fm 1w,4ub,a r<.·a!i/;ida cm 
l<T"8 num ,t·rin'-!al tr:ulkinn,1\ do 
Acrc , a :111trnp,;h,g:i l\.br~ Hvlcna 
,\llt•gn·tti. t'O<>rdc11ad,1r;1 lk J{c. 
t·ur,11, l lum.mos elo lncsc, -.·lHh· 
!,1!"11 qlll' um d," elementos 
que t·ondit i11n;n :1111 a subordina 
\':iu <111 ,erini.:11l·ir,1 ;a1 barracão 
er« u ,1n:df:1ht·ti,m11, que permitia ·. 
;10 pai ri11• ruanipular <1, dados de 
t·11111n,k· da pwdu,:111 ._. comcrciali- 1 

1:1\',iu 11.1 horrachn , Em N'i!J. um·· 
: AfllJlO 111• p1.:..-.o.1, iniciou o e ·,tudo ( 
de um pmj1·111 de t·du,·;u;;·h, • -iuc 
,k,,t· n,111:a d.1~ nt'ú''.',!-.id;1des 
d11' !.1•rin,i..:udni-- cm rcrmos 
da dvk,a 1h1 t r:1h;dh.i' l' que 
t in·,,1· uma t·onl'l·p,·;1;1 dcriv ada 
do modo 1k \ i1l;i da llorcvta. 

C:11111 11 :1p,1i,> 1111 Centro 
b·11n11:nico <lt· Fdu.,·.11,;111 e lnlor 
m.i\·;iu, dl' \,iu l'aulo. do. Centro 
de D,>t 11nwnt:1,·ão e l't·,q11i •• a da - 

· An1.1,,,11ia. Ha Funda,·:i,1 Naciou.r! 
Pní-:,Skm1iri.1. e :111 lad,1 do, sin 
dil':1111, dl· lrah;1lhad,1r,·'i rur.ti'>,., 
fl,r;1 rn implan1ad:1, L',,,,1.i, e . 
p111pl·rari, a, na, . ;in·:1, onde si: 
.nml·t·111r;1m o, wringudrn •.• ;n1lll· ! 
n,111111,. cru torno tk Xapuri-Acrc, • 
lk..,tk ,o iniclo, nini., rd;1t;1 a an- : 

: trup,,l1,g;1 Mary I kll·lla ,\lkgrl·tli ; 
' a t·,l·nla !.Urge ;ir1ku!:i,l.1 com • 

; l'"ª i1h-i;1 <k ,,rga;1i,ar uma l·,1111w· l 
r;1th a. F111;·m, d.L tem, 1:imht·m., 
L·ar;Íl\-r ,·,·,,11i,mk11, 1i.1 ~,·ntidn <k· ~ 
q111· o, ,l·ri11gm•ir," pa •..... ariam a.; 
,·11111 r11~r o pmn·,,,1 11..- ,·nmL·r-,1 

· d;ili1.1,·;10 da horr:1d1a e..· ;1d,1uiri· í { • 1 . . · nam 1; l'llWllh1'> par:1 1"11: ;1pr,·11· t 
1kr ;, ln, l''lTL'\ vr e..· vont.ir , para ~ 
\H•dn v vvrc cr c..',!.l' cont role de . 
h•rlll" ,1\l[tl!IUnl.1°. ,. · . ; 

1 h-,dc..• l'hl. a · Fun,1,1,·iiu · 
Pio ~h-1111,iia p;1rli,·~i:1 d,> l'w,ido ~ .· ... 
Sl'1 ing1wini, 1i.1 ,\,·r,·. :1lr,tH;'> ; . · 
,1~, P1,:.il:to l11!n;i~·i">t·111r,•;, ,·d1K':t•. 
c..-.111 !,;,..,l":i l' ,,, 1hkn•n1,•, ,·unte..•;,.,·------··-- -- ---· --· - ·--- · 
hl', 111[1111 ;1í, l':\i'>ll'llk'> llll l'.,í,.- · : 1 

-- , .-· -·-· -- -- ••• --·- ;-.~ • • --~- • • 

- . . H.,11.,lh;1111t,-. ·,·,1111 ,;- 41Lh:,1;1\l _,:.::.::;::;;_:;::._-;:--.:·,-~.-_:-~:.:. ;:;..·::..~--:;_-._:~~~·: .. : . ~ -- _-:;_-o : ·F-~n·aA·l'·:.o· rf--c:6:-:-:.\--Pró-rv,emóna . i. . .. ·;:;-;_ . ~-=- -. 
. ~ ll.1 pl11r.,l11l;uk \" da ,liv\'l'id.1,k . . . , º:· - : . . . -- - . . . ay_c. ~ •• · CI 1 .,,, Qu;:;clra ·02 -Proj 14. ~ -:.:::_ .:..:_~, :·- . - - . 

l't1hm;1l.l'lll:':tíJtH\na,:u\lt1r,tt.'llíllO . . S't?r r-n~3i10 f,c,,.# ., .... ·---- .. ----·-·· ./: .. 
l11r111:, d,·· \ iil;1 e tk M•hn.·, l- • Blcco F Ed, Central Brasílla ·. · V A,. 
~ (·11, i., 11," diH·r,:i, P"PUl,1,,1t.·, • CEP 70040 · 

muito inlvr ior :111 ilo mcrcadu. 
1 · i1111111,·r,,, llll',·:111i,m,,, <k C:\• 
1,,1,.i,, 1 •. r.,111 , ri.,d,,, 1 m.uripu- 
1.,\:n, no, h·gi,\ru,. p\·,J1g,·n1 crr.r 
d.,.!,,·,.,,. dt·,u,11h") h'n,h, .-.111111 
tt·...id1,,d" u ~·ndi, id.1111,·111,,, IJl·· 
\t'Jldo. '" "·rÍ11J.!11dr,,.. 11J,1 p,1,li.un 
;1h.,11d1111,,r o "l·ring;1I. (h •lllt' 1,•11, 
t.,, :,111 ,·r;1 1a,1ii.:;11!,,,: ,1linn,.1 • 
~l.111., .1,,,l; .l.1iillt'. 

r,11h11r;1 u t·,:rati,i•.11111 ainda 
,,·j;, ., pii11, ip:,l hu111.· <1,· r,·.-.·i1a dn 
,\nL l'lnpr,· v, 11 i11 d,, ~111 querem 
ipw ., ,,r1, itl.1d,· t·,,Ha.•111i,·;1 ,lo 
J .•.1.,,1.. ...,. , t·n1n· 11.1 1i.·.-i1:iri.1. 
rt·.1lu.,n,lu 11111 1k,111:1l.1t111·1thl 111• 
1h-., 1 i111111.11l11 ,. J.!l'IKr,111;,i,l,1. que 
M-~·111111" " ,11, i11lu1:,1 ~l·"•· W.ll1cr 

Nuiu:,. rm11pc 1\ cquilihrio t'L'ohiAi· 
l·o l' prmnça .t nmrtc ti,· ra •.. tanhei 
r.1, e ,ning1k·ír av, apvvar ll,1 proi 
l•i\·;10 ,k ,·\h·n~·;io de ;in ores 
frul~kr;" pclu ln-.1it11h1 Br.i.,ill·irn' 

-- --· d,· lkk,a l·l.,r~·,tal. · Ch svrin 
g,i1l·ir11, or).!a11i1.i111·,l' cru 11111vi· 
ni.:nll" 11t-11 •• 111li1;11h•'> • erupatcs" 
p1u, ur;,ndu i111pl'1lir u dl·,m.1la·· 
nw11111 e tkh'u.!a ,ua, t111ali•· 
(úl·, 1k ,11hrv, hi'·nria. · ; 

1 l"jl' cxivtvrn. ha,i~;1mcnlc 
doí, tip11, de '>l'rín.i.:ul·ir,,: 11 que é' 
d1;1111;,d11 111• ' cativo" l" lJUC tra 
h.,lh:1 1·111 M·riugai, tradicional», 
l'Olll um vivtvma <k ,,ri.:,ini,ai;Jo 
h,1"·;1110 no h.1rr:i,·:i,1 e no 
cu.liv id,irm·ntu ;.1t1 p;1\r;i,1 C' o 
!.t·riug11l·im a11ti,nom,1, chamado 
,k · ·lihl·llc> . qw: \ ÍH' cm vcrin- 

. g.,i, rn:1i, 1iru,im1,, ,it- Hio llranco, 
qu,· 11111,<·g11i11 '>l' lil•l·rt.,r d11 pu 
lr:111. Fm p,:q11t·11;, ,•...,,1J,1, ú'tl'a de 
ur .. .t •• ,, ,n:111:udr, ••• 11••, .•.. 1.1d,1. \\', 
,1·t11tt:'11,·1111, · .111h111;1111,,-. \·1111,IÍ· 
1111·111 •• ,·;:11111!0 J.,,l: w.,h,·r Nune'>, 
11111., 1í).!11r;1 1111\;i .1111 ,,. r,• l' l,1h1•1. 
11., ,\ 11,,,,,·,u,.1 l" l''lj,, ,:,,n,1ruinl10. 
11111 IIU\O l"IIIII( \(O lk · \Íd:t l' lll' • 

-- - - - • • J 
:: ·--:- .·:. 11r1:,,1111.1\',10 ,od;rl. m;1r,·,1d11 por· 
. · · µm m.1í11r ~r.111 de indq>t.·n<l~nda 

vm rd.s~·:iu ao barr;11.·.io e · ·,10 · 
in l t·11111 ·11i:,ri11. · 

JORNAL DC )OMERCIO 05/10/85 SÁBADL ) 
xcjaru ~C[ingudro:.. comunidades'. 
lll'gral- ·e indigc..•na~. povsciros e ' 
11111ni-. .. explica Jli-.t: Walter Nu 
ncx, • No-. •.• o apoio a 11m cncon- 1 
tro de !,l'tingttl'Ír,1 fa; pane dcss a : 
rdáo:nd:r cnnccitual e d:t po~i- • 
\';ru de que cabe ao E. •• tado criar 
l·1i11di\,it·!, para que e~!>~~ popula- , 

. ·\·t11;!, ~e..· c.:0!114111:m p;ira a socicda- [ 
' lk nacional, mostrando ;1:. suas , 
.. difc..·rcn\':I!, l' buscando, au dcfen- ~ 
: der a!. dikrt•rn,:1~ uma idcnti- ~ 
, dadc vulturnl bravilcir a ' . · ·: 
• O i'rojcto lntcraçâo dcscnvoí-:' 
·. vc cxperiênciu de educarão popu- ~ 
; Iar corno · uma contribuiçâo ao , 
· · fl'lll'll'ar da educação bravilcirn, 
• ahrimlo l'~Pª\'l>, 1.·,,mo cx~)fo.:.i. • 
~- u coordenador do grupo de tra- t 
~· halli.1 que orienta o Projeto no :· 
· P.,i, . .lu,c: Silva Quinta s. p;ir.i que'. 
t a comunidudc participe d1l f.i,cr ·: 
~ cducaciona}. ck~dc.· a d;,hora~·ão ' 
\ do i:orriculo ii gl'!.liil1 d,1., rl'~uno~ .~ 
~ lin.i11n:iro~. ) 
f No l',t!-.n do Prnj1.·10 S.:ringul'i· 
~ ·w. a ;1dn(,:,io da <.':>.p1:ri.:n,·ia pa•; 
~- r:1 :t!, e!-.l·ol.t'> rnr;ib, pda Sc.·crcla· ,.'. 
· ria Ôl' Edut·:i\·:iu do A.-rc..·. hm~·an· t do t•kmcntu, di: n.-no\·a~·:1n p.tra ; 
; ,1 rt·dl• olkbl. é \ i:-.1:i ,·om,l um : 
[ n111mt·111u de di{l!ogo entre o E,ta·: 
~ cio l' :t Mldl·d.1de d\"il pnr J1.1-.é - 
' W;1lll'r Nunl·'>' . Hum·e uma lll· ~ 
· \·t·r.,:"to. O E~t.1do ~empr-.· \.'\htuma 
: '>t'r \'t'rlÍl'ali!-.fa, imp,,r !>11,1 11rknta· .. 
. ,,iit• l.' '>lia mt·tndologia tk trahalllli,. 
: Nc..·,~a l'Xpt·rii:nl'ia, lwll\l' o ,:1mtrá·, 
( riu: ;1 ~udt·dade d\il está pro.":, 
' pnnchi .io E!-.tadn a cduca1;áo que: 
: cl.c :idw 4ui: é l:'OC.'H.'nle C.'l1n1 (l '>CU 
,. '>i,tcma l·ullural. ,\di.> que b~o 
;1i é um grande pa"~"- uma gr.in• ·. - 
de \·ihiria.-110 i:a~o l'!>pl·,·ín~·11 d11s 
i.1.·rint,:t1l.'!~~~~ do '.\c.:rc • • 

-, I 

r, .••... Na úriiíiàõ dá ;intmr,.~l1wi ; 
Mary ,\lkgrt·lti. o Pn\j1.·t.1 ~·rin,· · 

~ gut·iru J um 1.•ml-ri:fo de uma pro· 
po,t a t•1luç;1CÍlmal int.:iram1.•mi: 
IW\':1 l' ljlll.' 1w,k· ~l·r Unt,I prn• 
p,1:,ta p;1r,1 a àr,·:1 de..• c:,1r.rti\ ii.• 
m,, de 11,d;, ,1 .\m;tt."lllia, ,·,1111 l,t:a~ 
l't1111ril,ui1,Úl'!. ~11hrc..• a elalt,,ra 
~·;"10 de..· nt.11 L'rl.11. lu11.-i,1n;1ml·111u dl! 
nmo1 c..·~l·ol.i no !-.l'rÍnj!,ll I.' .:i , in • 
l.'11!:1,·:111 da t'!,ç,,!.i a um pr,1j~to de •. 
:11111,1111111i,1 t.'l't\lhimka I.' forca: _: 

· kdnwn1,1 polítin1 d;1 -.·11m11ni,l.1.k. ·; 
. ' l'.ir:t a a1Hn>p,~l,1ga. a m;in,·ira 
n•nw a 1wpul;1\-.ill , ÍH' • .il r;n .:-, da 
c..•:-1r.1,·;i1, 1la h11rr;1d\;1 11.1 ,\mJtl;nia 

: c..· ••• pn·i:1l11tc..·11tt' na!, :irt•;1:,. JUl\l• • 
i num;,:,, 1kH· ~c..·r ' lt'\ a.t.i m.iil, 
:, !,áin' na ,li,,·u~~;i,, :,nhr1.• as. 

'. forma, 1k oc..·up:11.;.i,1 1b f{-.•gi5o ~ 
·.pur prn,,·r\'arcm II l',,,\\Í'-lt'nl,1 e 
! pl·rntilirt·lll 11111;1 ;1111n111Huia ,li.' 

· ! !.llh!-.l,1,~nda. • ,\ l\l!llt'r.-i,1l: ,,,,j,, • 
~,lo pr1•1l11111 e..: :i..-.,·g11r.1d,1 p,.-1,, Gl1:' ~ 
Í \'\·rn11. n qm• !-.ij!nili,·:i umJ r,:n.la • 
; wrta p:1ra 11 :-.l·ringuc..•ir,,. O 4u~ : 
ru, ~c..·ringuc..·iw:, pr,·tc..·n.l..:m é:-: 
, lJIII.' M·j,1m ln.ido:. mab, a l,t'rio· .. : 
! ()uc..• o nwilo l.'11tn.1 dt·:. , Í\ t·m !,\.'·· ~ · 
; j:1 n,n..,i1kra1l11 l'1111111 um.i da~ · : 
; :1hc..•ru;1li\,1, p.,ra '>e..' pc..•n,.1r uma i 
• fonu;, c..·n•ldgka 1k 1m .. ·~c.·n~1,;:1l): · 
: 1!.1 \ id;1 l' dc..·!-.t'll\,lh 11\11.'lllll d.i : 
l ,\m,11i,ni.,. u~-!-,~·m·,1h imc.·nt,i nju · , 
' •.. ignilk;, !>Ó pn,j,·t.•!-., ú1h1ni,-i1,j,1 ; 
;l, 1.•111prt·~a..- ª!:n11w,·11ári.1:.. l.k 
.!-.em 1•h in\c..•nto ~ignilka tambi:m 

. um:1 lorm;, :Hkqu:,t\;1 dt.• , i,\j pa· 
~ ra ;i pupula(à11 4t1l' n1'1ra la. saú~ -~ 
'dt·, ,:dui:.i,-.io. cti.1pl·rath bn111; ,i 
•·i1Ut\l1tumia 11~1~ ckd:-.,°x•:. • • .t.lirnl?,. f 
t-.for,· lkkn:1 Alk~r~·tti.. . _, 

• . .•. . ...• ~ •••.•. .1....1 
• ,·.--·::- .! 
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DENISE ALVES (EDN) 
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A Amazônia csti ocupada. 
Sua ocupação faz parte de 
um :Brasil submerso, desce 
nhccldo e ignorado, que 5C 
opõe à visão colonizadora de 
, um imenso espaço vazio . a 
ser povoado e explorado C• 
coaomlcamcntc. Além das 
populações indígenas, a A· 
mazônia está ocupada pelos 
serlnguciros, que, na 'sua 
malioria, ainda vivem cm 
regime préxmo da cscravl 
dão. 
Pela prlmclnr vez na bis 

tõría,' no período· de 11 a 17 
de outubro, os seringueiros 
da Amuzõnia se reúnem pa· 

. ra debater com órgãos i::o· 
: vernamcnials as políticas llª 
;-ra a Amazônia e para o 
· extrativismo. rara mos 
trar ao País que exís 

. · tem, suas condições de tra 
· · balho, suas reivindicações, 

seus direitos a uma idcnti- 
dade cultural própria. 
- A Amazônia está ocu 

pada por populuçõcs [ndígc 
nas e por uma população 
que migrou do Nordeste no 
século passado, na época da 
expensão da borracha e 
cujos descendentes ainda ho 
jc vivem nas florestas. São 
os seringueiros, extratores da 
borracha. Eles formam na 
Amazônia, e . especialmente 
no Acre, um contexto cconO 
mico e cultural cspcclíico. 
que tem um pouco da socie 
dadc indígena e 'um rouco 
da sociedade industrial, alír 
ma o sociólogo José Walter 
Nunes, da fundação Pré 
Memória, do Ministério da 
Cultura, q ue desde 1032, a. 
companha a rcalizaçâo cfo 
projetos de educação e coo 
pcrntlvismo no Acre. 

O Projeto Seringueiro de 
scnvolvc na região de Xapu 
ri propostas educacionais 
inovadoras, que começam a . 
ser incorporadas pela Sccrr 
tarla de Educação do Acre 

· pau as escalas ruràis , Uma 
,·itória que foi parte do mo 
vímcnto dos seringueiros po1· 
melhores condições de tra 
balho, saúde e educação, pc· 
la rcgulari1Rç:ío da terra. 
demarcação das ãrcas de 6C• 

rini;al nativo e prescrvaçâo - 
de seringueiras e castanhei- 

, . 
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ras, 
O Encontro Nacional de 

• Seringueiros da Amazônia é 
uma iniciativa do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de Xapurí-Acre e· está sendo 
p~omoYido pela Federação 
dos Trabalhadores na Àgri• 
cu'tura do Estado do Acre, 
por sctí:J1guciros do Amazo, 
nas e associações de scrín 
gucíros e soldados <ln borra 
clia de Rondônia, com o a· 
polo do INJ::S0 - Instituto 
de Estudos Séclo-Econômi 
cos - do Ministério da Cul 
tura, através da.. Fundação 
Nacional Pré-Memória, e da 
Universidade de Ilraaília , 
Entre 11 a. 17 de outubro, 

130 repr~~c11tnntcs dos scrin 
guelros da .\mazônia díscu 
rirão, no auditório da Fa 
culdadc de Tecnologia da 
UNB, os direitos históricos 
dos soldados da borracha, o 
desenvolvimento da Amazê 
ala, a Reforma •Agr&ria. per 
líticas para a borracha, cul 
tura, educação e saúde nos 
seringais. No dia 17, eles a 
provarão o documento final 
do encontro, que será entre· 
gue às autoridades às 14:SO 
horas. 
Durante o encontre na 

Universidade de Brasília, 
serão exibidos os íilmes "Da 
Seringa ao Boi", de Reunto 
Ncumann'" "Ferrovia do 
Diubo?", produzido pela Fun 
dação Pró-Memória, com di· 
rcção de João Batista de An 
dradc' "A Década da Dcs 
truição", co-produzldo peta, 
Unlvcrsidadc Católica de 
Goiá.~" e Contrai Indcpcn• 
dent Telcvísion, de Lon 
dres; "Na Trilha dos Uru-cu 
wau waui "O Caminho do 
Foge,": "Nas Cinza! da Flo 
resta") "As Tcmpcsiadci na 
Amazõnla". Os fi;mcs se 
rão exibidos, também, no 
mesmo período, no Teatro 
Gal pãozinho. · 

Segundo ll!ari:i. José · Jni• 
me, Coordenadora Geral do 
:llstituto de r:studos · Sócio· 
Ecceiômicos, "ainda hoje 
predominam no interior da 
rcgiãó amazônica -formas 
compulsórias de retenção da 

· Corça de trabalho". - Na 
Amazônia, desde o início de· 
scnvolvcu-sc um 5istcma cs 
cravista de organiz:iç:io do 
trabalho nos seringais - 

empresas extr~tivas: O. nor 
destino que para li migrava 
já chegava endividado com 
ns despesas de viagem. Ad 
quiria a alimentação e os ins 
trumcntos ele trabalho a. prc 
ços exorbltanres nos bârra 
cões, para pagã-Ios com a 
produção.· O preço pngo 
_sempre foi muito inferior ao 
do mercado. E inúmeros me 
canlsmos de extorsão foram 
criados (manipu'ação nos rc 
gistros, pesagem errada, ta 
xau, · descontos) rendo como 
resultado o endividamento. 
Devendo, os · seringueiros 

!ó •• não podiam abandonar o 6<'• 
•;1·ini:;al. Os que tentavam 
eram castigados. 

Embora o extratlvismr. 
ainda u:jn a principa~ fonte 
ele receita do Acre, emprcsá 
rios do Sul querem que a n• 
tlvidade econômica do Esta 
do se centre na pecuárla, re 
alizando um desmatamento 
indiscriminado e gcncrallza 
do, que, segundo o soclõlo 
go José Walter Nunes, rom 
pc o cqul:íbrio ecológico e 
provoca a morte de casta 
nhciras e seringueiras, ape 
sar da proibição de extinção 
de árvores Irutííeras pelo 
Instituto Brasileiro de Dcfc 
sa Florestal. Os seringueiros 
organizam-se cm movímcn 
tos denomlnados empates, 
procurando impedir o dcs 
matamente e: defender sua, 
condições de sobrevivência. 
Hoje existem, basicamcn 

te, dois tipos de seringueiros: 
o que é chamado de "cativo" 
e que trabalha cm seringais 
tradicionais, com um sistema 
de organização baseado no 
barração e no cndlvidamcn 
to ao patrão e o seringueiro 
autônomo, chamado de "Ií 
berro", que vive cm scrin 
gais mais próximos c!c Rio 
Brauco, que conseguiu se Ii 
berrar do patrão. Em peque• 
na escala cerca de J0% dos 
seringueiros do Estado - os 
scrínguelros autônomos coas 
tíruem, segundo José W11l• 
ter Nunes, uma figura no 
va na AnmzOnia e cstãc 
construindo um novo comex 
to de vida e de organização 
social, marcado por um maí- 
01· grau de indcpcndêndên 
eia cm rc'ação no barracão e 
ao intermediário. 
(CONTINUA AMANIU) 

.•.. -··-- - - .•.. -.-~ . 



., _ FOLHA:.DO ACRE 06.10.85 

-~ ... 
-:~~., .. 

DENISE .. ~:..VES (EIJNJ 

-.~ 1 ·' Em pesquisa realizada cm 
· ~ • 1978 num seringai tradíclo- 
·.- nal do Acre, a antropóroga 
• ~i •• Mary Helena Allegreul, Co· 
·· ordenadora de Recursos Hu 

manos do INESC constatou 
.. que um do~ elementos que r-- · · f' · condicíoaavam a subordina 

ção' do seringueiro ao barra 
cão era o analfabetismo, que 
permitia · ao patrão· manipu- 

· lar os dados de controle da 
, ... produção e comercialização . 
~ 1· da borracha. Em 1980, um 

·~.:· :. grupo de pessoas iniciou . o 
._ .. ; -·.· estudo de um projeto de e 
.», ·- ducação "que . desse conta 

das necessidades dos serln .: ·r ,. . gueíros cm termos da defesa 
~. , .. do trabalho" e que tivesse 

uma concepção derivada do 
· ·• .. · modo de vida da floresta. 
·.-·1 ·· Com o apoio do Centro .E· 

cumênico de Educação e In 
formação, de São Paui:o, do 
Ceatro de Documentação e 
Pesquisa da Amazônia, da 
Fundaçó Nacional I>rú-Mc· 
mõría, e ao lado dos sindica 
tos de trabalhadores rurais, 
foram implantadas escolas e 
cooperativas nas áreas onde 
de concentram os seringuei 
ros autônomos, cm torno de 

l..,-, J •. Xapuri-Acre .. Desde o ~ní 
<:x,; f ~ · cio, como relata a antropó 

Ioga Mary Helena Allcgret 
ti, "a escola surge articulada 
com essa idéia de organizar 
uma cooperativa. Então, ela 
tem, também, caráter cconô 
mico, no sentido de que os 
seringueiros passariam a con 
trolar o processo de comerei· 
:iJização da borracha e ad 
quiririam elemento. para is· 

·· so: aprender a ler, escrever e 
contar, para poder exercer 

·· esse controle de rcíorma au 
tônoma. 
Desde 1981, 

Pré-Memória 

-· 

.. . 

... 

o 

a Fundação 
p~rticipa do 

~. \.. 

l'rojcto Seringueiro. no. A 
cre, através do Projeto Intc 
gração entre a educação bá 
sica e os diferentes coutcx 
tos culturais existentes 110 
País. 

· - Traba.hamos com a 
qu_cstão, da pluralidade e da 
diversidade cultural, enca 
rando como forma de vida e 
de sobrevivência das diver 
.sas populações - sejam se, 
ringueiros, comunidades ae 
gras e indígenas, posseiros e 
outros. Explica José Wal, 
ler Nunes. "Nosso apoio a 
um encontro de seringueiros 
Iaz parte dessa referência 
conccuual e dá posição de 
que cabe ao Estado criar 
condições para que essas po• 
pulaçõcs se coloquem para 
a sociedade nacional, mos 
trando as suas diferenças e 
buscando, ao deícnder as di 
ferenças, uma identidade 
cultural braslleira". 
O Projeto Iuteraçâo descn 

volve experiências de educa 
ção popular como uma con 
tribulção ao repensar da cdu 
cação brasileira, abrindo es 
pabo, como explica o coordc 
nador do grupo de trabalho 
que orienta o projeto no 
País, José Silva Quintas, pa· 
ra que a comunidade parti· 
cípe do fazer educacional, 
desde a elaboração do currí 
culo à i;:cstão dos recursos 
financeiros.' 
No caso do Projeto Scrín 

gueiro, a adoção da expcrí 
êncía para as escolas de re 
novação para a rede oficial, 
é vista como um momento 
de diá:ogo entre o Estada e 
a sociedade civil po1· José 
'\Valter Nunes. "Houve uma 
inversão. O Est.i.do sempre 
costuma ser vcrticalista. hou 
ve o contrário: a sociedade 
civil está propondo ao Esta-: 
do a educação que ela acha 

que é coerente com o seu ais 
tema cultural. Acho qu Is- 

· so a! é um grande passo, 
uma grande vitória, no caso 
específico dos seringueiros 
do Acre". 
Na opinião da antropólo 

ga Mary Allcgrcu], o Proje 
to Seringueiro é um embrião 
de uma proposta educado 
ual Inteiramente nova da 

~JAmazônia, com suas contrl 
-buiçõcs sobre a elaboração 
ele material, funcionamento 
de uma escola no seringai e 
vinculação da escola a um. 
projeto de autonomia eco 
nômica e Iortalccimento poli 
tico da comunidade . 
Para a antropóloga, d 

maneira como a população 
vive, através da extração da 
borracha nà' Amazônia, es 
pedalmente nas áreas au 
tônomas, deve ser "levada 
mais a sério" na discussão so 
bre as formas de ocupação 
da região, por preservarem 
ecossistema e permitirem 
uma autonomia de subsistên 
eia. "A comercialização do 
produto é assegurada pelo 
Governo, o que signiíica 
uma renda certa para o se 
ringuciro. O que os serln 
guciros pretendem é que se 
jam levados mais a sérlo , 
Que o modo como eles vi 
vem seja considerado como 
uma das alternativas para 
se pensar uma forma ccológ! 
ca de preservação da vida e 
desenvolvimento da Amazô 
nia. Desenvolvimento não 
significa sõ projetos coloní 
zação e empresas agropccu• 
árias. Desenvolvimento i;ig• 
nifica também uma Iovma a 
dequada de vida para a pa• 
pulação que mora lá .- saú 
de, educação, cooperatlvis 
mo, autonomia nas decisões" 
- afirma Mar~ Helena Al- 
legrcui. . J ~ ~· 



A pé. de barco. no ônibus 
· 'pelas poeirentas estradas da 

· Amazônia, há mais de uma 
'. semana. contingentes de ho- 
mens deixam o emaranhado das 

'. florestas de onde extraem o leite 
· que lhes garante o mínimo para 
· sob rsv ivência e se dirigem à 
Brasília. São os lendários "sol 
dados da borracha". os serin 

. gueiros que vão pela primeira 
.rvez , manter um encontro na 
.. cional, na cidade onde está ins- 

. talado o poder. 
· O encontro começa na 
próxima sexta-feira, no audi 
tório de Ciência e Tecnologia da 
·universidade de Brasília, sob o 
patrocínio do· Ministério da Cul 
tura. Pró-Memória e lnesc (Ins 
tituto de Estudos Sócio- 

.. Econômicos). que já fez um 
levantamento sobre a questão 
dos seringueiros, com depoi 
mentos e denúncias. 

Na programação do encon 
.tro , os soldados da borracha 
deverão discutir temas que 
debatidos nos encontros re 
_gionais. entre eles, o direito his 
tórico dos soldados da borracha, 
os seringueiros e o desenvol 
vimento da Amazônia, serin 
gueiros e reforma agrária. além 
da politica para borracha, com 
a definição da situação juridica 

· 'dos seringueiros e, no último dia 
de debates, será discutido o 
problema da cultura, educação e . 
saúde nos seringais do Acre. 

1 
Rondônia e Amazonas. 1 

----'>l"'~~-~-~-~~--J" ..... ·~ ... ~<>°"-!'"'""":"f''~t'-~""~ ••. ~ ••• ~~; ti 1' .•.•• ~M'![X,t fil!I! ,,.,,,:4',i~ P,4~.!J~ 11tes;:.t:'1;,(U~.t!t,l?f)f?*~ z:~.1;l_N~t'!S'11'!!.~•=s~ .. ,..1',~#ft:'~ .. ·:;:_~, ...• 1l":'ffe;{9tWfl!.:i.:'~1?~:81f::Pr~~!.:._'tffhiiJ!i:t..ftff.);J.fi1?!%~}§-:j 

I!'·"· 

,, 

() 

j 

l ;~ 
'"}: ,.. 

' ' e- . ~ 
~ ~ '! o .. 

(, 

<:S:1 ~ 
_., :l 
''7; 

<S'\ r: ' 
1 ,,t 

~ ,1 - ,;, .':j r- 
"""" 

"P- ,; 
1 
j 
t 
; , .. 

... 

,''.,. 



Escravidão 
Seringueiros são traba 

lhadores que vivem da extração 
do látex e. de acordo com o 
trabalho feito pelo 1 nesc, esses 
homens v ivern sob um "sistema 
escravista de organização do 
trabalho nos seringais". Em 

, geral. os primeiros seringueiros 
que ficaram conhecidos como 
"soldados da borracha". eram 
nordestinos. Quando chegavam 
à região amazônica endividados 
com as despesas de viagem, que 

- .:. eram obrigados a pagar aos 
seringalist as. 

Vivendo em sistema de 
"barracão". onde são obri 
gados a comprar alimentos e 
instrumentos de trabalho do 
próprio patrão, a preços extor 
sivo s, os seringueiros sempre 
foram pagos a preços inferiores 
ao mercado. E. segundo rela 
tório do Inesc , "inúmeros 
mecanismos de extorsão foram 
criados (manipulação nos regis 
tros, passagem errada, taxas, 
descontos l, tendo como resul - 
tado, o endividamento. Deven 
do. os seringueiros não podiam 
abandonar o seringai. Os que 
tentavam. eram castigados. A 
agricultura era proibida. 
obrigando dessa forma que 
todas as necessidades fossem 

' atendidas pelo barracão". 
Essa situação criou revoltas 

e reboliôes , greves reprimidas 
' com violências pelos seringalis 
tas, os proprietários. Ainda 
hoje - a firma o relatório do 
Inesc - "predominam no in 
terior da região amazônica for- 

) 

mas compulsórias de retenção 
da força de trabalho". 

Medo 
De acordo com o depoimento 

gravado pela antropóloga Mary 
Alegret.ti , em rní'H. hoje as 

rnanifestaçôes dos seringueiros 
diminuíram porque eles vivem 
sob o signo do medo. Diz o serin 
gueiro Ulisses Marques, do 
S eringal Alagoas. em Turauacá 
(AM): 

--Os seringueiros não fazem 
mais greve porque já estão tão 
amedrontados. que sabem que 
são feitos pra perder. Pra nem 
estrebuchar mais. que só vive 
debaixo da peia (surra), no 
cativeiro. Aqui nós somos como 
no tempo da escravidão. do es 
cravo. Se eles têm vontade, nós 
fica sem creia (orelha}. Então 
não é possível brigar com eles 
porque eles botam nós no ar 
rocho. nós na agonia. até é pos 
sível nós brigar com eles. Uma 
concorrência que ninguém sabe. 
Ninguém sabe se nós ganha ou 
perde". 

Adiante. o seringueiro afir 
ma que a solução é sair do serin 
gai: "E nós viver aqui no serin 
gai. trabalhando no seringal, 
mas existir lei pra nós ter valor, 
pra nós não ser desvalorizado. 
Que nós somos desvalorizados. 
que nós não tem valor de nada 
e, no entanto. era de nós ter 
valor de tudo. E nós podia ter 
um valorzinho. chegar a nós ao 
menos um pouco. ao menos uma 
vez por ano. E. no entanto. nem 
de dez em dez anos. E chega pra 
dar lapada em nós. Pra nós ficar 
com.o espinhaço saindo sangue. 
E sangue mesmo. saindo san- 

) 

gue. E dessejeitoqueelesfazem 
com nós. Até a data de hoje não 
vi a melhoria de nada. Mas estou 
com fé que ainda vai ter". 

Qualquer tentativa de resis 
tência dos seringueiros foi sempre 
respondida à bala. Esquecidosde 
todos . 'os seringueiros da Ama 
zônia vêem hoje seus líderes as 
sassinados. sua luta desco 
nhecida e isolados na floresta. 
não conseguem fazer chegar 
suas reivindicações ao Governo 
e à sociedade como um todo". 

Diz o I nesc que embora ases 
ta tísticas sejam falhas. _ "cal 
cula -se que existem hoje na 
Amazônia aproximadamente 
:mo mil pessoas dependendo 
diretamente dessa atividade. O 
Acre é o maior produtor. se 
guindo-se o Amazonas e Ron 
dônia". 

Diante desse quadro. foi pen 
sado o encontro nacional dos 
seringueiros. porque o processo 
de democratização que hoje se 
inicia ainda não colocou em dis 
cussão o atual modelo de 
ocupação da Amazônia. Ao lado 
disso. diz o lnesc - "os ha 
bitantes tradicionais da 
Amazônia - índios, caboclos, 
seringueiros, castanheiros - 
desenvolveram formas ade 
quadas de obtenção da so 
brevivência sem alteração do 
equilibrio ecológico e com 
potencial de produtividade não 
explorado e nem valorizado". 

"A única maneira existente 
hoje - continua o relatório - 
de dar início a um movimento 
ma is amplo de defesa da 
Amazônia e de seus habitantes. 
de mostrar para a sociedade 

brasileira· que os seringueiros · 
continuam existindo e vivem em 
condições de escravidão é 
realizar um fato inédito - tirá 
los da mata para que falem no 
centro político do País, Bra 
sília ... 

Grande parte desses serin 
gueiros que vão participar do 
encontro nunca saíram da 
floresta. E nunca. na história do 
País eles se reuniram fora da 
região amazônica para. em con 
junto. falarem para a sociedade 
brasileira e para as autoridades 
governamentais. O encontro de 
Brasília será o maior evento na 
história das relações entre serin 
gueiros e seringalistas. 

Política Extratlvista 
A previsão dos organiza 

dores do encontro éa de reunir 
cem seringueiros de 16 a 17 de 
outubro. O encontro terá dois 
objetivos principais: reivindicar 
junto às autoridades gover 
namentais uma política para o 
extrativismo e uma reforma 
agrária que respeite as espe 
cificidades dos seringueiros da 
Amazônia e divulgar. para a 
sociedade brasileira as con 
dições de vida dos seringueiros. 

A primeira etapa do encontro 
já foi concluída. Foram os en 
contros regionais para a discus 
são e elaboração das propostas .. 
A segunda e terceira etapas 
serão feitas em Brasília. com a 
elaboração de um documento 
único e a discussão de suas 
propostas com as instituições 
governamentais e lideres po 
líticos. 

Memélis Moreira , .. :5 .. / 
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~ ll~r:9: t~r'n'r:~~l~U ru ,ii,16rl1. nn ~1i1~a.11J:~1~11?1~~1'~~i~~:~~,\~:f~~ !'~1,1,:~~l~\.l(~I ;r:~~:1~,~~~:(' ,~,it::~~~~: ~f.: ~;rJ:~~::::~ d~~;,\~t:,~~,r~:;~: ~·~~:~ ( ~~:uc~:~~a:, j:•~da t~11~::ti M ªa'~,~~~ !M(~l:ull-th/Nl ,,,. ~ 1 
ptth..fo .f; 11 t ti -'t•lc u1h (lt ,,1111• M11111lt11,1 dJ 1 1.11.i.111 ~,ie, IK1J• pd• 1 nkn~in Jc>11 r,-,t.~l~.id,,io u q-11c KI• ,ti1rri1.1e h .au1n,)J.dc1 h ll (M~l1 \ulH(olih11•• j; rccl"..,..~I) d1 prl11~1r•I fonlt de- r<tu·111 do Ál!N, 

~:~;;:1:, .. "l~:~~~1,::1 ~:~~~:::.~::: ~~:! J:~;.~:~:~: :~!l~;~~~i~l~r.:; :!,';~:::t. ~~ ~!1~t;:1i,~. :l:!~.II~~ l~h:~jr,nlG '1,n~1int1n ti 1 )nhcltld1 ~~l~:~1í~t~:~t~:,t:t:~!'~~t~. ,~.r;~·~~~~.:~~.S~~ 1'~~:~r~ !!"!:e~~: 
f'1•lll11..•• ro• • A.1•111~r,i1 • ''"" n Aru tlln de ..-11r1Jut1t,•t e: u•hl•i.1•" d.11 de de tJ.rnll••, t.e,l,, t•1l<l,'1,11-u1 ltl,11t~ ,~, •.•. ,.,. •lc ,..,,.J1,tt1~h, du tuhall,a r,n11•111, rt•l,,~,.,1., u,n 11 •.• ,.,.1-mr11o 
tllt•IIW••MO 1. fl11f11 ••••• ~t111t 110 r11, O r1ojtl1t '!;cdnfvdru JtacntolYW bortnlu: Jt k,•nlli\"i,. cum O ~"iu, lld ,:,,,,.,,1 •.i •~ ilt ~e11iu, Ncit< lnn ,ula111111 - tn1p•'Po t•lr1111w1, O ó l111fo"tmni,1.d-, • ,,,.,1,et11.1~u li-'• 

t:, :;:i:i~~=~~':u !r::~ ~:~:r:~~lJ~!~~~'q?!~~!~~!J~:; t~1:~!n.~~~~~H:XJ1~I~::~: CHr:: ~1:''"F~~~:;io "r1ttt~Ci~~U~:: :::~t~~~;:~~~~·~~: ~·,~::;!.:'k ::~$~•;11:r::;~;~l~rt::ol~~~:)tl: 
lu111 k1c-11LHl,Jc Clllllunl PtWtt• _ 111mrpci11d•1 pcl1 Stc111ar11 r.lc ~uc•· r,, 11t•Yh d• P,1111.r,.,ao Ni(iOt!,l t',6- O~rc,,,lodc Jul.i'I 8;,i,tt..i 11~ "nl,lndc, ,4 "'ª'l'm Adq111n• • •hp,-cnlmçla • 01, JIWYOU 4 mOJ1r 1ft u1l1nht11n , _____ ..:_;.... -'-'-----------'---'-------- 1 ~:'i.~!~~1·:;·j~':,':s',it~,1~;;):t;;t~,! 

1111,1.- D1,u11tuv r.lc: l>dc1• • h1,t:,1,1, 
OJ tc:nn1u<-1tD1 ori,n..t•m·tt cm 
l'IIRlnir11h•' ok<"1om1n.1.j1,t cmr,•tN. 
pl\ltut•nJu •tt1r,ied11 odc•m•••nrcn(a e 
.trrcndct 1u,u 0Jnd1,ilo,dc w.,hro1wtA 
cfo 

CaJltG e Llbrrlo 
Hu;c cu,t~m. h11.(1C,,1ne111t, dó1t 

llpo,dc:.1C"r1t1Juc1riu ff<ll:C"ê ~h,,n.do 
de Cal1'l'O,~uc lr.11hJII)• tm uc.11,1111 
1.1,J,c,111111;, ~·1111 u,n ,m,ni, de: º'l•· 
nu1,10 b11-1u<l1J 110 b•1r .• di, , :io 
1n1l,~1,t.111'1lc1tlQ ~11 p•~iil11 to urlnSLICÍ• 
to 1u1~tmri111, <rlinru,rto 4c l 1~110 

;: t:::~ ·;~~1:~~=::ft~:;·~:1~~ 
d,~ P.lrl,1 ,..., f!C')U(nl Cl~lit. U:ICI r.J• 
ur • dnl win1111citu1 do li:1l1do • º' 
IC't1n1t.1tlfG1 11t11Õnl'fflOS wns11tutm 
tqunt.lu J(!'lt W.1t1u N1rnu.11m• firu: 
h ftBVfl "º .A.ti~ t bfvc1 Ili Amll!~h •• 
~clllo Qt1-111lru,n,fo um no,o ~onlnlo 
dt ~r.l,1 e Ji: Offfn1r.11do 1uç11I, f11MtU· 

:t: = :t~:a:1:~ r:,i11~l~"!':c~,!~ 
rncJ,~rl,1 

l m ~~ulu rc-,d1,1.d1 ,i;m 197& 
11-úm Ht"'1t"f tud11;1l11'1al d~ Acre-. , 
=~~~r:r,t.:rR!~~;;,: ~I~~~~ 
::. 

1:ue!l ~~·,~~~~~!~~~~vt1,~1::ra 
dCJ kOIYJUtlrl.t a11 b311.J,lO ~r,111 1n1I, 
f11bctumu, ~t! pmn111.111 se r••rio 
rn1"lr,ul111 1.11 tfuLl,t, do:: c"nlt.Ole d• 

r I pro.r.J1.1~in 1 '11mc1e1:1ll(~c;,••t d.111 bN,1• c>.1. l:.m l'91H), um rruru Jt pc-1,011 
l"ldou a nludu de ui,, pfoJc10dd c:J11, 
(4,111 ··que dn.«. COl!i<f dWI llo:CrS1,J,. 
du d!MI 1u1n1<1(1f()l em lCf""" J1 
dtfn• di, tra!lllhu"' 

C ••• t o lf"III• d.: Cenuo i"aimenllCIO 
de bl,-.-,Ju e ln(ormlll;:IQ,. de s;Jo 
Ptul~ do C'cnltu de fl~fTIClllai.io 1 
~UIHI l,la i\m::11,,n1~. d• f1.111.J •••• 1-0 
~·~·mn,I rrVMi:,111~, ,a, e 10 lo1do dns 
S,n,hut~ d(! r,~i..1h •. du1c1 R Uf•tS.., 
~·:~":a~"1!~~·~i;r~c~~~:n!~11! 
lttlnJUCittn •u-u)1101nu1, c-m 10,no d:I!. 
~•run Ai:n, Dc-sdc 1J mlce, '1:lmQ 
nlo1:t• • 1n1ruroló1a i'brf Hcltt11 
Allqrcur, ··, c1c,1I~ si,rae 1r111:11ltd1 
CCII~ uo 1116':it dt ~,,•ni.ra, 11m.1 CQ· 
opcn11.Jv,. i::.,11,.,, âi tm, LlUIJWfl\ 
cad1cr (Ci(lnôm1ÇQ. 11u ten11du de qu, 
as a:rir,gut1to1 p1mm1,m • tc'll1trnl11 o 
ptllCCtil> Jc cm11rrtialu:1~~0 d, born, 
d'I.I • ,dquirirt•IO clcmniu, {'tr• lno ~~d=:~J::· cc~,:~ti,ii:flJtr!r:! 
lt1!0num11'" 

Dcidc. Uit, 1 Fundaçlo Pr~. ~:~::.t•:J;:~~:~.~: .. ftj~'",,~f;~~ 
d,}:;:~~~~ e:~~C"~L~~U~Ít~::.:·~~~l~t::~ 
lnnorar1 

pf11;.lJ:::1~':.:d.~f':tJ~:·:ri~,~~ 
enca111ndo , ~Jrn,3 c.umo fo,n11 .de 
,id1 • t de 11,hrc..,~vfoc,111 d.a d1veru1 
poput~~« .,. l(j11m IUHIJLQCIIOJ, 
ton:iun1dJl)l:1 nce:r.ii c 1t1r.llsc11.1,. rva,. 
kUOl C CIUlf\11 - UJlhr:4 J05t W11lltt 

1 Z1:~ln~:~~~~r~';:1;,: :t~~~f~•:::: 
m o.:«:atu.aC e du JIO'IIÇ{o de que rubc 
•a E1h(!(I ~,lu {Ot1di1,õcs pJr1' ~\lt 
cu.11 pap1,1!J,,)ci, K •• ol<.hl•mn rllu • 

f 101.Ur.lJtle11111o~ul,ino11,.mtu,.,1Y1t 
d1fcrn1\•S e hu.s.:::uJo, .ao Jt-(t.nJ~r 11 
d1!cmt~11t. 11111a 1dcnt1d11.J.a cuhunJ 

t llnt1li:t{1" 
. Amplia ••P•~ 

0 (l'l'tttdO rl!<f.,,,~h, ~Y\IM 
O.pc11hu111 Ih Cdd,J.Çilü fll'Slul.tr r...... 'I <011n1ó Pfll,ll;llnt,1b111~Jo):l<>f~VC:.n~l)f d.l 

{ .) tduc;n1,l-a bu~1l(1r•. 11brindu c1pJ~01 
, tomo c.irilu:11. ocmmlcr;~J~r d•> 1rnpo 

I i~:~J.t:~rt~rv: c,r:::~:,.n,r.~~,~~t": 
wmur.1r.l.i.llc: p.tut.,r,i. ,lü ,.,,cr c-,liin· 
cfor,,el, d~1dc, d..1.tn,r.1,;hl d<1 c,.rrk.ila . 'J"'ªº dt,s fÇCllfWI fma.n~cllOI 

Nu.1.,.:nD do r,,.,,etn str1111uciro, • 
• ~!~!.I•:. f~c1r:~~~1Je~i~:n~~c:~! 

Acrr:, bu1.C1nr.li• demcnh1f r.lt: íl!'nO~JI• •• r_.., .. ·. 1 1 f: :~~~~~l~c1: J:11:~~I ~ll~~~i;;ti~~ 
du e: .1 1Qi:1c,lartc c1,ll por Jo,t W•lrcr 
Nu11c:s, ,.ll(lu~c: uma 1n~rul1> O l 1t.1- • 
d\l urnrrc CtPluiniii '" wt111~•11,111. 
ht1(Pl)r 1'.U.I onc111~~Jo t u111 mtU1dólc,. • I:. ... ~~ 01':,~~.1~ •• ~.t:':~x~:il:,l~l~~t~I 

, nl;4. r,1Dp,1n1l!! Ili' hlw.lr, 1 cJ'lk. .• (t<> 
~ucc:l111c.l'F.::1qm·tr1ic1111li:rom OlliC.U 
Utlf:n'III CIJhurJt A.~ha !.lllf IHÓ ~ um 
tr.inijc jl.lq~, Um.l ffllliJC YUÓril, l"fO 

, e.nu Clr,t\.lÍLc:I) du1 urini11c1101 J:o 
Acre:··. 

N, oixn1ilo da an1r,1p6~• hbf')' 
• Jl,lrf,tlh. ti rl•l>(ltl .k!1111nc;fO i \lffl 

cmt111l.i r.le un111 JHop111111. cJu~-C1<1nal 
1 lntcu11m::n11 nll'r~ t q1.1< f"J•k x, 'ri'H 
J)t<lpll~l.i J'df• u 4ru tlt e~1r~11..-nmG 
de h~d~ 1 Atll.iJ~m.J, L11n1 ,u~, cur11,I. 
but\,i\c:1 s,tht, • d11hur~,.ln c.lt n11lc,. 

: "''· ÍUJl..'1<11111/hCnlU r.le UIIHI c,0,11 n~ 
1u1111o1I e a ~,lt~ol~,.lu d.11 it\c-,t?a I u1n 
p1u1c1uc.lc au1~,nmma a..,,r.&1111-1 t íDf• 

J Lal«•rnt11lc• r,ullll.:::" J .• trin1u111.i.Jar.lc 
1""1• • ,,11t••tN1IC,~4· • rn•11,ua 

comn 11 r,,ip11l.i,.~u Yl'tC", 111-~lt d.11 
1 011~10 d• b,.111~.-:h;i rt-' 1'n1<1c1~n1a, 
C'S(l~1.1lwtott: IIJI drc<lt IYl~111.1ffl,H, 
deve JU lev.r.Ja mJa .11 it(ltl ,,~ IIU~W· 

~ ~t1i~~ti;t~,~~~~:;: ,;~~~:~!:~~: 
• ricu11t11rc;111 un1..1 •11lc,nomi, aJc t~b- 

: 1i.Uoc11 •• ,. f•ltm::n, 1h1Yç),1 d,1 r,ro,, 
dlulu e •1,c,;rn ~;la prl,• ,.,,,rrn>, u ~ye 
11,n1í11.11 uni rc11J.,. \Hl'l r.iu ,, 111rn· 
&11,<n• O que os ,t1111,: •• c1r,,, prclc-n• 

1 drn1t que 1.t11•11 lt,,,iJ,1• mmi • ,u1tt, 

·'. ~.~,~J::11~~~~:·r~::~:1:~~t~Í1:r~:l:~; 
fl,U,t \,C- p~11•.H U191J í.11111.1 ft.u"'fK-1 dl 
pr<..crY.1\t;o r.l.J ,,Ju cdocmul~mlt!nlO 
d.tA111.V11"N1111,~, 
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., En.n o de seringueiros - Cerca 
de/ s ingueíros da Amazônia estão 
vi4j há um mês - 23 dias de barco e 
ôníbus - para participar, de 11 a 17 de 
outubro, na Faculdade de Tecnologia da 
Universidade de Brasília, do primeiro en 
contro desses trabalhadoras, quando deba 
terão com órgãos governamentais as políti 
cas para a Amazônia e o extrativismo. Para 
o Ministério da Cultura, que apóia o encon 
tro através da Fundação Pró-Memória, "se 
rá, também, o momento de mostrar ao País 

. a especificidade da vida que levam, suas 
J condições de trabalho, suas reivindicações, 
r e de resgatar uma identidade cultural que 
j procura se afirmar através da pluralidade e . 
J diversidade da cultura brasileira". . . 
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\ 

_Agropecuária_ 
. s )d'Ü . . . enngueiros 

1

. párticipam de 
, encontro em 

Brasília 
BRASÍLIA - Cerca de iso serin 

gueiros da Amazônia estão viajando 
há um mês - 23 dias de barco e ônibus - 

• para participar, de 11 a 17 de outubro, 
na Faculdade de Tecnologia da Uni 
versidade de Brasília, do primeiro en 
contro desses trabalhadores, quando 
debaterão com órgãos governamentais 
as políticas para a Amazônia e o extra 
tivismo. Para o Ministério da Cultura, 
que apóia o encontro através da Fun 
dação Pró-Memória, "será, também, 
o momento de mostrar ào País a espe 
cificidade da vida que levam, suas con 
dições de trabalho, suas reivindicações 
e de resgatar uma identidade cultural 

1 que se procura afirmar através da plu 
f ralidade e diversidade da cultura brasi l leira". , 
' · Durante um dia, os seringueiros te- 
~ rão reunião inter-na, para debater os 
direitos históricos dos soldados da 
borracha, o desenvolvimento da Ama 
zônia, a reforma agrária, política para 
a borracha, cultura, saúde e educação 
nos seringais. Os mesmos temas serão 
discutidos, . a seguir, em mesas 
redondas com participação de repre 
sentantes do Governo, políticos e pes 
quisadores. Ao final, os serinqueíros 
encaminharão documento com as con 
clusões do encontro às autoridades. 
O encontro é promovido pela Fede 

ração dos Trabalhadores na Agricultu 
ra do Acre, Seringueiros do Amazonas 
e Associação de Seringueiros e Solda 
dos da Borracha de Rondônia, com o 
apoio do Ministério da Cultura, fun 
dação Nacional Pró-Memória, Institu 
to de Estudos Socioeconómicos e Uni 
versidade de Brasília. 



. 

"A CRITICA" 

MANAUSJ TERCA-FEIRAJ 08 DE OUTUBRO DE 1985 

. ·• . . . •. . 

.':§en11gueiros vão se 
': 'reunir ein Brasília 

Os serill8Utiros d.a Amazôr,ia. pela 
primdra vez.. estarão se reunindo. cm 
Brasília, no período de 11 a 1; des,e mês , 
quando debaterão com ór~à..os gover 
pamentat5 as po:ít1~s otr.1m rsras para a 
rcpão. El::1 prc:1er.;:!::1r. mostrar ao pa:s as 
su:.s condições de trabalhe. il!.ll reivin 
d1ca.r;bcs e v.us direitos z. un·,a iéentidaé~ 
eultural própria. 
· O Encontro l'ü ..•. eional de Seríngueiros da 
Amumia t uma iní::1.1t:~a ao Sindicato 

...,.io~ .T,a!,allizuio1·e,. làt- r.us ik X-ll1..:n-A.c:~ 
~ õ!Í s,::r\do 'l)'f'Omorni.o f'é'I..'! Fcdct.i,lc, 
"~· .Trabalhaocres r.11 Ar;-:t~t·--rt -co 
· fst.ldo do Acre. p<·r s:::.ir:p,cims . 
.l..ln&Ulncn~ e associações ée ~=gueiros 

" e ··'.!>oldaóos d.a borracha" de Rondônia. 
com o apoio do ln= - Instituto dos 
Estudos Sócio--Econômros do Ministério 
dz Cultura. através da FW\dacão 
:-,;4cunal Pré:,J.!ern.:,ri.l e da Universidade 
d- h.atilia. 
Dt: l 1 & 12 de outubro. 130 

rc-,,ruc:ntante:s dos 1;eri.nguc:lros da 
Amazônia discutirfo os direnos histôricos 
dos soldados da bcirr.1cha. o dese n 
•0:, unemo' da A:;,a.1.ônia. a P.ciorm~ 

:--:?t~lri.a~. 'p~!:.:i5:. P4-f.t -:1 ~-Ã ~OCJ'~('.b&, 

~ · ~--~;• ... r-. ed.ii~~, e ~~..lC ou., ~ia.n~ 
· ·~ ~ J,n.,) (l.;-s .x,:;i.;.~s... ~ a,.""ll'mJ.do Ó &r:. ..... :. .. . - 

ó,.x-ur:1en10 ó.;, t>!'h:(.'ntr0 C,JC' se.-á tntn:g'.>e 
h -,::,1.:1ndacks • 

-, 
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CIO'AOF 

,· 

; SeyJttg,ueiros: 
/<seteunem : 
em Brasflia : 
O desenvolvimento da 

Amazõn1n, 11 retorma ngrá·• 
rta, poll!lcas para a borra· 
ena, cultura, euucacão e 
saude nos seringais são os 
lemas II serem debatidos 
entre os dias li e 17 proitl·' 
1110!1 por l!ICI represe11L1111tes' 

' dos serln!(urlros d11 Amnzô· 
nla, no nudllórlo da Facul-, 
d ade de Tecnologia da· 

1·, Unll. ; J>urnnle o encontro serão 
, extbldos os !limes "Seringa 
Boi". de Renato Neumann: 
"Ferrovia do Diabo", pro 
duzido pela Fundac/lo Pró-: 
Memória. com dtrecão de 
João naUsla de Audrade: 
"A Década da Deetrul 
çãc", co-produzld<J pela 
Universidade catouce de 
Goiás e a Central rndepen 
denl Tclcvlslon. de i..ondes:1 
''Na Trilha dos Uru-Eu' 
Wau weu": "O caminho do 
Fogo": Nos Clnzns da Flo 
resta": "A!õ Tempestades 
1111 Amnzônla". Estes mes 
mos tnmes serão exibidos 
no teatro Galp.llozlnl10. 

O encoulro é Importante 
para que se consiga traçar · 
diretrizes báslcas sobre a 
sobrevivência do seringuei· 
ro, sempre exploradc e vi· ' 
v,milo em condições nada 
tavorávets. Em uma pes 
quisa realizada em 1978 
num serlngal tradicional 
do Acre, a entropólo1rn 
Mary llelena Allegrelll, 
coordenadora de recursos 
humanos do tnstttuto de 
F,stmlos Sôclo-l<~conõmlcos 
[ Inese), constatou que um 
dos elcmenlos que condí 
clonavam a subordlnar;tlo 
do seringueiro ao barrac:lo 
era o anal!abcllsmo, que 
permitia ao patrão rnanl 
pular os dados de controle'. 
da pro!lm;tlo e comerclall· 
zacão da borracha. 
Jà ein l 9JIU. um (lrllPO de; 

trabalho começou um estu- 
, do de u111 projeto de educa- ; 
cão "uue ucase conte das 
•necessidades dos sortn 
guelros em tempos da dele· 
sa do trnbnlno" e que uves- • 
se uma concepção dertva 
da do modo de vtdu da !11>-" 
resta. Neste mesmo tempo 
toram 1tuplm1tadns escolas.' 
e cooperativas nas arcas" 
onde se concentrum os se-> 
rlnguclros nutõnornos em" 
torno de X:ipurl - Acre. 
Scgondo Mary Allel(relll,. 

"a escola surge arllculada 
com essa Idéia de orga111-: 
aar urna cooperativa. En·· 
tão, ela tem. tamt>cm, ca 
rater econõrn rco, no ,;enll· 
do de que os serlnguelros. 
passariam II controlar o 
processo de comcrclal11.n· • 
1;1\0 d1t borracha e adqutrt 
rtum elementos para Isso: ' 
11prcudcr a ler, escrever e 
. conlar. '.' , •... __ . _ __ · . : •. - • 

• 

~- 

·~ .. 

.. ~ 
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"ALTJ M/,JJEIRA" 

Fundação r~.nc:-:.··d Pró-~ .. -1:::mória 
Setor f1 ··- 1.:i" ! lo;·' Cwó ,1 C~' :)fC1i VI 

C!:: , .' Ed, Cc11ln1l Er: t,;\; . .l 
C'. i) "i 001;0 

PORTO VELHO~ QUARTA-FEIRA~ 9 DE OUTUBRO DE 1985 

SBRJ!l(JlJJJ/JlOS VIAJAM JJB 
BARCO l ô1V/Bl/S PARA 

PARff CIPARl/11 . JJB JNCOJVfllO 
BRASfLIA (EBN, - Cer 

ca de 150 seringueiros da 
Amazônia estão viajando há 
Um mês - 23 dias de barco 
e ônibus - para partícipar, 
de 11 a 17 de outubro, no. Fa 
culdade de Tecnologia da. 
Universidade de Brasília, do 
Primeira Encontro desses 
trabalhadores, quando deha 
terão com órgãos governa 
mentais as políticas para a 
Amazonía e o extrativismo. 
Para o Mmistério da Cultura, 
que apoia o encontro através 
da Fundação Pré-Memória, 
"será, também, o momento 
de mostrar ao país a especi 
ficidade da vida que levam, 
suas condições de trabalho, 
suas reivindicações, e de res. 
gatar tuna identidade cultu 
ral que procura se anrma r 
através da pluralidade e díver 
sida de da cultura. brasüeíra ". 

O ministro Aluísio Pimen 
ta e o poeta Thiago de !'llello 
participarão da abertura do 
encontro, dia. 11, as 1L30 ns, 
foram convtdados, tarnbern, 
os ministros da Ejucação, 

Saúde, Agricultura, Ciéncía e 
Tecnologia, Previdência SO· 
cíal, Trabalho, Indústria e 
Comércio, Desenvolvimento 
e Fefonna Agrária, Justiça, 
Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente .e Interior. 

Durante um dia, os serín 
gueiros terão reunião inter 
na, para debater os díreítos 
históricos dos soldados da 
borracha .o desenvolvimento 
da Amazônia, 2. reforma agrJ 
ria, política para a borracha, 
cultura, saúde e educação nos 
seringais. Os mesmos ternas 
serão discutidos, a seguir, em 
mesas redondas com parttcí · 
pação de representantes do 
governo, políticos e pesqui 
sadores. Ao final, os serín 
gueíros encaminharão do 
cumento com. as conclusões 
do encontro as autoridades. 

Já conürmaram partici 
pação no Encontro Nacionnl 
de Seringueiros de Amazô 
nia, os senadores Jorge Kalu 
me e Mário Maia; o socíõ:o · 
go Benício Schniât; João P:i.- 

. 
,l 
t 

checo o o antropólogo ?\-i.oa. 
cír Palmeira, do MinistériO 
de Desenvolvimento e Re!o-r• 
ltla. Agrárls; o Jurista Robêr· 
to Santos; Antônio Macec.o 
Bezerra, superíntende ite da 
Sudhevea: Mauro Barbosa 
de Almeida, sociólogo da ~;ni 
versidade 'de Campinas; o 
deputado Arthur Vlrgüío, 
além de técnicos do !-.uniste 
rio da Cultura, do sociólogo 
José Walter Nunes. que acom 
panha o Projeto Seringueiro. 
e, do coordenador do Projeto 
lnteração entre Educação e 
os Düerentes contextos cul 
turais, José Silva Quintas, da 
Fundação Pró-~Iemória . 

O encontro é promovido 
pela Federação dos Trobalra 
dores na Agricultura dor.\cre, 
seringueiros do Amazonas e 
Associação de Seringueiros e 
Soldados da Bor rach.a de 
Rondônia, com o apeio do 
?-..tinistério da Cu! tura, .Fun 
dação Nacional Pró-víerno. 
tia, Instituto de Estudos Só· 
cio-Econômicos e Universí 
dade de Brasília. 
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Voe. Vasp. l: um barato 

CIDADt: 

1 · Ser.ingu,eiros têm 
:1elf'eontro ·nacional 

Em apoio aos debates • berto Marinho e Secreta 
que serão realizados no ria de Ensino de 1v e 2g 
Encontro Nacional de Se- graus. do Ministério <ia 
rínguetrcs da Amazônia. Educação. com direção 
que começa amanhã e vai de .raroas Mantovanl. so 
até o próximo dia 17. no bre pesquisa de Glória 
auditório da Faculdade Veiga de Moura e Rogerio 
de Tecnologia da uníver- José Dias. da série BrasH 
sídade de Brasilta, a Fun- Corpo e Alma: ''Na Trilha 
dação Pró-Memória orga- dos Uru-eu wau" e "0 
nizou uma mostra de !íl· caminho do Fogo". da sé· 
mes que reúne. pela prí- rte •'Década da Destrul 
melra vez. filmes htstórí- cão", 
cose <!_e?esqulsas sobre a O ülme "Da Seringa ao 
Amaz~mia. . • Boi". segundo os organí- i Os Iílrnes e vídeos serao zadores da mostra. ••tra 

' exibidos ':1ª Faculdade de ta da ocupação da Ama 
J Tecn?Jo~za e no Teatro zõnta através dos mígran- 

1 
Galpaozmho. no~ dias 14. e tes nordestinos - que há 
15. a ap~senta~ao dos fll- séculos dedicam-se à ex- 

. mes sera seguida de de- - a 
bates com a participação traça? da borr cha em • regime de semi· 
dos re~lizadores. sobre as escravidão _ e as drástt- 
con_dlçoes de trabalh~ dos cas mudanças verifica 
sermguetros. - ª. polltíca dás a partir da última de 
par~ ? Amazoma e O ex- cada. com a Implantação 
trarívtsmo. dos grandes projetos 
Fazem parte da amos- . . 

tra os filmes "Da Seringa a~r~pecuarios na re- 
ao Boi", dírtgldo por Re- giao · 
nato Neumann e produzi- "Ferrovia do Diabo" 
do pelo Centro Brasileiro conta a história da Estra- 

! de Cinema Educativo da de Ferro Madeira- 

! Humberto Mauro; "Fer- Mamoré, com depotrnen 
rovla do Diabo". dirigido tos das últimas testernu 

' por João Batista de An- nhas vivas da construção 
drade e produzido pela da estrada, no Inlcío do 
Fundação Nacional Pró- século. sua desativação. 
Memória do Ministério da no final dos anos 60 e sua 
Cultura: "Nas Cinzas da restauracão em 1981. 
Floresta" e "As Tempes- ·A serte "A Década da 
tades na Amazônia". da Destruição" apresenta 
série "A Década da Des- filmes que debatem o de 
truícáo" com direção de sequrlíbrto ecológico e 
Adrtan cowel e co- alertam sobre o perigo do 

( 
producão (la Central ln- desmatamento, que pro 
dependente Televislon voca a esteruídade do so 
( Londresl e Universidade lo e mudanças no clima. 
Católica de Goiás: "Cana- Com o incentivo à agrope 

. rana ". produção da F'un- cuárta, a Amazônia vem 
dação Nacional Pró- sofrendo desrnatarnentos 
Memorla. Fundação Ro- Indiscriminados. 
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VASP - 1933 .• 1963. Os primeiros 50 anos passaram voandc 
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/ 

:~ntro -de Serlngueiros-=-M~i~- 
d eríngueiros dos Estados do Acre, 

z as e Rondônia, estarão reunidos na 
, Universidade de Brasília, de 11 a 17 de 
'outubro, no "Encontro Nacional de Serin 
.gueíros da Amazônia". O encontro, primei 
ro do gênero, é uma iniciativa do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Xapuri-Acre, 
sendo promovido pela Federação dos Tra 
balhadores na Agricultura do Estado do 
Acre, Seringueiros do Amazonas e Associação de 
Seringueiros e soldados da Borracha de Rondõ 

' nia O "Encontro Nacional de Seringueiros 
1 da Amazônia" será aberto no dia 11; sexta 
[feira, às 9:30 horas, com a presença do 
: reitor da Universidade de Brasília, profes 
lsor Cristóvam Buarque. Todas as reuniões 
1 e mesas-redondas serão realizadas no audi- 

1 
tório daFaculdade de Tecnologia da UnB. 
No dia 12. serão debatidas os "Direitos Histó 

j ricos dos Soldados da Borracha", No dia 14, 
1 "Os Seringueiros e o Desenvolvimento da 
1 Amazónia" "Q; Seríngueíros e a Reforma 
i Agrária", No dia 15, o debate será sobre 
! '-'Política para a Borracha". No dia 16, 
1 "Cultura, Educação e Saúde nos Serin- 
gais", O documento final do Encontro será 
debatido e votado no dia 17. O "Encontro 
Nacional de Seringueiros da Amazônia" 
tem o apoio da Universidade de Brasília, 
Fundação Nacional Pró-~emória, do Mi 
nistério da Cultura, e Instituto de Estudos 

J Sócio-Econômicos. _ _ _ 
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Seringueiros tém 
encontro nacional 

,,-. 

-Em apolo aos debates 
que serão realizados no 
Encontro Nacional de Se 
ringueiros da Amazônia, 
que começa amanhã e vai 
até o Próximo dia 17. no 
audítórío da Faculdade 
de Tecnologia da Univer 
sidade de Brasília. a Fun 
dacão Pró-Memoria orga 
nizou uma mostra de fil 
mes que reúne. pela pri 
meira vez. íil mes h istorr 
cos e de pesquisas sobre a 
Amazônia. 
Os filmes e vídeos serão 

exíbldos na r':11:ulctade de 
Tccnolojua e nu Teatro 
Galpáozmho, nos dias 14 e 
15. a apresentacão dos m 
mes será seguida de de 
bates. com a parttctpacáo 
dos rea Iizudores, sobre as 
condições de trabalho dos 
seringueiros. a política 
para a Amazônia e o ex 
trativismo. 
Fazem parte da amos 

tra os filmes "Da Seringa 
ao Boi". dirigido por Re 
nato Neum arin e produzi 
do pelo Centro Brasüeiro 
de Cinema Educativo 
Humberto Mauro: "'Fl·r 
rovía do Di:iho". dirigido 
por Joüo uausta de An 
drade e produzido pela 
Fundação Nacional Pro 
Memoria do Ministério da 
Cultura: ··Nas Cinzas da 
Ftoresta " e "As Tempes 
tades na Amazêrna ... da 
serie "/\ Decada da l ies 
trulcão" com direção de 
Adrian Cowcl e e o 
producáo da Central ln 
dcpenue nt c T'e l e v ision 
(Londres r e Univcrs1tJaclc 
Catotica de ,;111as: ··cana- 

. r,111;1 ••• prouucno ua Fun- 
da1;{10 Nacional l'ro 
Memorta. Funrtacáo Ro- 

l 
1 

1 

., 

berto Marinho e Secreta 
ria de 1<;nsino de I Y e 2~ 
graus. do Ministério da 
Educar:ão. com dlrecâo 
ele .Jarbas 1\1 antovaru. so 
bre pesquisa de Gloria 
Veiga de Moura e Rngerro 
Jose Dias. da serie Brasil 
Corpo e Alma: "Na Trilha 
dos Uru-eu wou: e "O 
Cammtro dn f."of-!o''. rla se 
rie "Decada da Destr'ut 
c.:io". 
o filme ··na Serlnf-!,1 ao 

Boi". segundo os orxarn 
z auorcs da mostra, "tra 
ta da ocup.1~·;10 u a 1\111,1- 
zônia atr aves dos rn 1gran 
LE's nordestinos - que tia 
séculos ueurcam-se a ex 
trncão da borracha cm 
regime de scrni 
cscruvrdàu - e as dr astr 
cus rnuuancas verrucu 
das a partrr da ultima de 
cada. com a unptautneâo 
dos grandes projetos 
agropecuários na re 
giJo'·. 
··F"errovia do Diabo" 

conta a nrstórra da 1•:stra 
da rte !-'erro !\ladetrn· 
M:1 more. corn dcnoun en 
tos das ultimas testcmu 
nhas vivas da constr-ucáo 
da estrada. no inicio do 
seculo. sim desauvacáo, 
no f1n.11 dos anos tio e sua 
restauração em l!J81. 
A serie ··A Dccada da 

!Jc:.L rutcao" aprusen ta 
ulmes que dPt)alc,n o de· 
sequ!l ihr io ecntouico e 
alertam sobre o perigo do 
tlesmat:1mc11to. que pro 
VOl".J a l'Slcril1d;1dt! (lo :,r) 
lo e rr11.1<l,tr1eas no cf un o , 
( 'om o inccnt rvo a a1:ropc 
cu;1 ria. ,1 Amai.orna vern 
sofrcndu desrnur.nnunt os 
mel i se rim mauos. 

i' 

\ 

" 
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BRASILIA (SUCURSAL 
Tem seringueiro chegando em 
Brasília depois de viajar mais 
de 20 dias de suas cotocações 
até a Capita] Federal. · Estes 
tem demonstrado · uma grande 
expectativa em relação ao I En 
contro Nacional de Seringuei• 
ros que realiza-se à partir de 

. hoje no auditório do Centro de 
Ciência e Tecnologia da Uni 

I"- versídade · de Brasília, com a 
· ··- participação de mais de 130 se 

ringueiros dos Estado, do Acre, 
Rondônia e Amazooas e de vá 
rias autoridades federais do 
setor de borracha. 

Os seringueiros começaram a 
chegar na Capital Federal no 
início da semana e estão sendo 
a ojados no Centro de Treina· 
mentu da CONT AC (Coníede 
raçâo Nacio.ial dos Trabalhado · 
res na Agricultura), próximo a 
Brasília. As expectativas para 
este encontro são grandes da 
parte dos seringueiros elos três 
Estados da Amazônia Ocidental 

. ' ' 
' ' ,. ·•. 

: Afinal de contas, durante os 
'próximos dias 11 a 16 de outu 
uro, eles estarão discutindo que~ 
'iões ímportanussímas cm rela 
;ção às suas condições de vida 

enquanto homens que estão tra 
balhando nos mais distantes 'iu 
gares da Amazônia sem qual 
quer apoio de órgãos governa 
mentais. Serão discutidas ques 
tões como a remuneração dos 
soldados da borracha, os he 
róis nordestinos que, enírentan 
do todo o tipo de perigo na sei 
va, foram deslocados para as 
matas amazônicas com o fim 
de produzir borracha para o 
Brasil cumprir os compromissos 
que assumiu durante a Segun 
da Guerra Mundial. Da mes 
ma forma, será discutido tema 
como "Os Seringueiros e o De· 
senvolvimento da Amazônia", 
quando se falará sobre a vida 
cotidiana nos seringais da re 
gião, sobre as propostas do go 
vemo para a Amazônia, sobre o 
desenvolvimento e os conflitos 
sociais presentes nesta região. 

Outro Importante ponto a 
ser discutido será o · poslciona 
mento dos seringueiros em rela 
ção à Reforma Agrária, quan• 
do serão abordados a utiliza 
ção das terras pelos seringuei 
ros, o Plano Nacional de Re 
forma Agrária e os projetos de 
colonização implantados na re- 

gíao. "Política Para a Borra 
cha" será o penúltimo tema a 
ser discutido no l Encontro de 
Seringueiros, em Brasília. Es 
te tema abordará questões co 
mo a como ás necessidades e 
expectativas dos seringueiros, a 
política do Governo para o se• 
ríngal nativo e de cultivo (com 
palestra do Superintendente da 
Sudhevea, Antonio Macedo Be 
zerra) e a definição da situa-] 
ção jurídica dos seringueiros. 

Por último, serão discutidas 
questões referentes à cultura, 
educação e saúde nos seringais, 
quando se abordará a escola e 
o atendimento médico nestes 
locais, as propostas de educa 
ção e o contexto cu!!tural dos se ; 
ringueiros, e as alternativas na 
área de saúde. 

O encontro está sendo orga• 
nízado na Capital Federal pela 

· Fundação Pró-Memória, do l\li· 
nlstérío da Cultura, pelo Insti 
tuto de Estudos Sôcío-Econômi 
cos (INESC), com apoio da 
Universidade de Brasília e ini• 
dativa de sjndicatos de traba 
lhadores rurais que reunem se 
ringueiros nos Estados do Acre, 
Amazonas e Rondônia. 
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VASP - 1933 - 1983. Os primeiros 50 anos passaram voando 

AGENDA. 
·r 
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/ 

'-- -·.. . . - .,,;..,-:,- - - .... ::. ... -- - 
• Sei·uguelros • Na Univer• 
sida e fêd~de Brasilia, 
seri gu.~ Ama.zonas, 
Acre e Rondônia iniciam o 
l." Encontro Nacional àa 
categoria para debater a re 
f onna agrária, a poUtica de 
produção da borracha, ·saü• 
de e ediicação. 

. 
I 

, 

.. 
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VASP • 1933 • 19B3. ás primeiros 50 anos passaram voando 

A dura éx:tração da vida 
" ... Porque nós, né, ébestei. vídão", Este é um trecho de. coisas, Reforma Agrária, Poli- 

. ra, nós só vive pra sofrer. E um depoimento dado pelo se- tica Para a Borracha, Cultura, 
tanto que nós derrama -suor ringueiro Ulisses Marques, Educação e Saúde nos serin 
pra fazer a produção, ~ nós Rio Tarauacã, Acre, à antro- gais. Os seringueiros preteri 
não tem valor de nada. E isto póloga Mary Allegretti em dern promover um debate com 
mesmo, que nós à toa, analfa- 1978. Ulisses talvez esteja en- órgãos governamentais sobre 
beto, 'so podemos dizer isto tre os mais de 130 seringuei- a formulação de políticas que 
que é o que nos vive vendo na ros, dos estados do Amazonas, venham a considerar suas es- 

' nossa frente. E o sofrimento e Acre e Rondônia, que estarão p e e i f i cidades s 6 cio - 
a escravidão. Que já acabou o reunidos em Brasília, de hoje a econômicas e culturais, bem 
tempo da escravidão. Cabou- 17 deste mês, no Encontro Na- como divulgar para toda so 
se. Hoje em dia não tá mais cional de Seringueiros da ciedade brasileira, a vida que 
escravidão. Mas querem por Amazônia no Auditório da Fa- levam, suas condições de tra 
firme força que nós vive coa- culdade de Tecnologia da Uni- balho e suas reivindicações. 
gido, vive como escravidão, versidade de Brasília. 

!"'- como de primeiro tinha escra- Eles discutirão entre outras · A.A 

. - --- ··--·- . ·--·· - ·-·-·----- 
: SERINGUEIROS 1 J-36 . 

. 

e • 
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Voe vasp. É um barato 

s:~à~~!~~~=:ªc.~~~~~.:~,r~!~~~!.?. . 
peçllo faz parte de um Braail lltbme,so, de,cont,ecido e ignorado lndependent Telev11lon,de Lon- pelo Instituto Brasileiro de D•· 
quem c,p,õo • vi!Nlo colonizadora de um imei.n:ao espaço vazio a dres, na Trilha doa Uru-Eu Weu fese F"loreste.1. Os ,erlngueiro11 
,er povOl!ldo e explorado economic:omente. Além dn3 populuç&e111 Wou; O Caminho do Fogo; Ne11 orgentzam .• ee em mevimentce 
•nc:Hgeruts, 11. Arna10nis estft ~oda pelos seringueiros, que, na CmZEU d9 'í!oreate; Aa Tempe_! denommados empete,,procura_!? 
aua fr\CJCt°iS. ainda vJvem em regimf" próximo da cscrevu:lna.. tàdes oa Amazônia. 01 hlmes do nrrpedsr o desmatamento e 

Pele primeira vez na hist6rh•, no per-lodo dl!t 11 9 17 de ·ouw:.. serão exretcoe, também, no me! defender 9\J&a cond1çõe1 de eo 
bro, 011 scdng.JE:tros da amazOnls ee reunem para debater com or mo perlodo, no 1 eatro C.alp~O-!.!. brevivenete, 
glios govi,rnnmentai~ 11S poUticu pora e Amazônia e pura O e'i nho. • Hoje existem. basícomente, 
tT'etJvi§'Y'IO. E pare. mostrar ao Pah:11 que existem, aJaa conc:hçõe'i Segundo Ma.rio José .Jeime, dOl:S tipos de ,eringue1ro3;o que 
de trabalho, 'SU85 relv•ndicações, DCU direito O una identidade Coordenaoor a Geral do tnstuu- é chamudn de ''cat,vo11e que tr!,_ 
cult.unu própna. to de E atudo!I 56cJo-Econ0mictJS baJha em -senngua1s tradicio - 
• "amda hoJe predominam no lnte nais, com um sistema de orgonl 

rior da região amazônica for= zuçJo baseado no barracõ'o e nÕ 
mas compulsõrlR!I de retenção end1v1damen~ oo patrão e o S!_ 
da força de reabelnc''. - Na A- ringueira a\Jtóoomo, charnede 
mezônia, dude o lntcro desen- de •• Uberto", que vive em sertn 
volveu-ee um sistema eeerevte- gal! mau, pró>i.tmos de Rio Bren 
ta de orgnmzaç:lo do trabalho co, que ccneeçuru se hberter dÕ 
nos eennçete .. Empresas Extra- potrJo. Em pequena escala cer 
uvas. O noeoeerlnc que pijra Lé ce de 10% dos sennguc1ros do 
m1gr&ve [â cheçeva endrvlõadc Estedo - os seringueiros autôno 
COM es despesas de v1e9em. Ad mos conat1tuem, segundo Josi 
quina a ahrnenteçêc e O:!I mstrU Walter Nanes, uma fig1.1ra nove 
rnentea de trebaH10 a preços e= noAcre e talvez na Ama;Onla e 
xorb1tantes nos barrac:õea, pare eslêlo construindo um novo cor, 
pagé-Jos com a produção. O pre texto de vide e de or-gomzaç~Õ 
ço pego sempre foi muito infe= 11ocJol, marcado por um maser 
rtor ao do mercado. E in..:tmeros grou de mdependêncle em rela .• 
meconf!imos de extoreãe forom ção ao barracão e ao mterme-, 
cr1ados (mnnipu1ação nos regi s diário. 
tros, pesagem errada. taxes, de! Em pequisa realizada em 
contas) tendo como resultado o 1976 num seringai tradic1onaJ 
eoenvrecrnerno. Devendo, os ee- do Acre,a entropôloge Mary He 
ru-,gue~ros não podísrn abando- lena Allegrett,, coordenadorõ' 
nar o seringai. Os que tenrevern de Rccur:sos Humanos do lnesc. 
eram c::astlgados, afírma ,Mene constatou que um doa elemen 
José .Jerme, • tos que eeod.eronevern a auber 

d1nação do seringueiro ao barra 
cio era o enalfebet1amo, qüe 
permlt 1a ao patrão meeuputar 
os dados de eootrele da produ- 
ção e comerc1eh::eção da borre 
che, Em 19B0, vm grupo de pel 
soas mielou u eetuee de um prÕ 
)eto de educação "que deui 
conta daa neceeeldedee dos ,e 
rmguelros em termos da defeaa 
do trabalho" e que tivesse uma 
coneepr;ão derivada da modo de 
vida da floresta. 

A AmazOma e&tti ocupada 
por populaÇÕ8~ ,ndlgenas e por 
una população que rmçruu do 
Ncrdeate no século pessedo, na 
época de e epansêc da borracha 
e C\JJ09 de,cenderites aínda hoJe 
vrvem nas flore:;tes. São o; se 
rin9ue1ros, extretores da borre 
eha, Eles formam na Arnezõn 1e 
e especialmente no Acre, um 
,::ontexto eccnõrmco e cultura~ 
espec Ifrce, que tem um pouco 
da sociedade md{gene e um poli 
co da soei edede industrial, e fii-" 
me o 110Clólo90 José Walter Nu 
nes, d11 F" ondeção Ptó-Mem6de, 
do M1n1st~río de Cutturs .• que, 
desde 1982. acompanha a reetl 
uçlo de projetos de educação 
e cooperat1v1t11mo no Aere, 

O projeto seringueiro desen 
vctve ns regalo de Xapur1 pro: 
pastas educec1ona 1s inovadoras, 
que cam~çem a ser jncorpora 
da, pela Secretaria de Ed1JC8- 
ção do Act'C para as eeectae ru 
rais. Urn& v1t6r1e Que fez psrte 
do mov1menlO dos iserlnguelro11 
por melhoree. t!Ond~çCes de tre 
betno, saúde e educação, pei1 
reguled1ar;Do do terra, õemer 
cação das área, de ,eringal na 
tivo e prese rv~çllo dn eeringuel 
raa e cutanhe1raa.. - 

O Encontro Neclonal de Se 
. ringue,roa da Ams:r:On1a I! uma 
lmctat rva do S1né1cato do, "rre 
balnadores RutBL.S de Xepurj~A.: 

cre e eslé sendo promovido pe 
le f edereçêo dos Trabalhadores 
ne Agncultute do Estado do A 
cre, por ,etinguecro9 do Amszo 
nea e As,oc,eções de Set1nguei: 
roe e Soldedos da Borracha de 
Rcodôme, com o apoio do treec 
lnstltuto de E.,tudo:S Sôcro •. Eeo 
nõrrucos, do Mirnstér10 do Cul 
tura, através da Fundilçào N0- 
c1onel Pr6 .• Mem6r1a1 e da Uni 
ver1idade de Btesüre, - 

DIREITOS K!STÓRICOS 

Entre t l e 17 de outubro, 
1,0 repre,.entente, cce ser1n 
gue1to1 da Ama20ni3 d1scut1ri!lio 
no Al1d1l6rio de F' eculdnde de 
T ocnología de UNS, os dire1toa 
hislór1cos dos ao!dado8 da borra 
eha, 0, desenvolvimento da Amã 
zôníe. a reforma agrér-1a, polÍti 
cas pare a borrecne, euuura, e-: 
dutação e saúde nce 11erin9lllS... 
No dia 17 • etea eptovsrão o do- 
cumenlo finei ôo encontrn, que PECUÁRIA r OPÇÃO 
M!!ré eraseçue às eutor-ldadea b~ J 
14;30 horas, · Embora o extretlvlsmo aln- 

Durente o eooontrc na Unl- de seja e princlpel fonte de re 
ven1dedeo ôe Breslha, eerêo exl ceita do Acre, emptesÓrrns do 
bidos oa tumee de Seranga eÕ Sul querem que a atLv1dade eco 
B011 de Rene.to Neurnann, Ferro nômk·a do Estedo oe eentre nã 
vte do Olabo, produzido pelÕ pecuéria, que segundo o eceréíc 
fun.dsção Pró-Memória, com d1 90 José- Walter Nunes. rompe Õ 
reçlo de João Benete de Andrã' equillbrio ecoi6g1co e prôvo-ca 
de, e Década da De1tru1ção,cõ:' a morte de castanheiras e ,erln 
-DrodLJzldo pela Unaver11dade _gue1ras, apesar da proibição dC 

Com o apoio do Centro Eeu. 
mênieo de Educoç8o e lnlorm• 
çlo, d• SDo Paulo, do Centro ile 
Documentação o Pesquisa da 
Amezõnie •.. da F' undaçllo Nado 
nal Pró-Memórla. e ao lado doa 
Sindicatos de T rabelhador~s Ru 
reis. forom lmpiantadas escolas" 
e ~ooperatn,ss nos ttreas onde 
ee concentram o, senng1Je1ros 
autônomos, em torno de xapu-, 
rl-Ac-re. Desde o infcio,çomo re 
lote a entropôloga Mary Helenã 
Allegretl.i, 11a eecota surge aru 
<:uleda com eese 1d1Ha de organl 
2:ar uma cnoperat.ive, Então, e7 
te tem, tembém, caráter econO 
m11;0, no sentido de qce os seriii' 
gueí ros pAsser1arn rl controlar Õ 
processo cte comerc,nHzação da 
borracha e adqulnr1am elemi,n 
tos para t$SO~ aprender e ler, ee 
crever o cantar, para poder e 
xercer eeee controle de forma 
e\Jtônoma••, 

Desde 1961, e Fundeçllo Pr<'> 
Memória partlc. lpa do Projeto 
Seringue1ro/'lO Acre, através do 
Pro Jcto Jnlersção entre a Edu 
cação 6ás1ce e os d1ferente'i 
context.01 cultura1a e,ustenlea 
no Pars. 

FORMA OE VIDA 

- T-rebalhamos com• que1Uo 
da pluralidade e da doverJ1dada 
culturaJ,encarendé 8 cultura co 
mo forma de vida e de eobrevl7 
vtnc1e des d1vet11a1 populaçaer 
eejom 1enn9.,1e1ros, ~omun1dt1- 
des negras e lnéfgena,, pouei 
ros e outros .• Explica Jo-6 Wal 
ter Nunea. "Nosso epo~u a \Jffl 
énc-ontro do 1ermgue1ro1 faz 
parte dessa referencia C01'"1,CB1- 
tuel i, de pos1çDo de que cabe 
110 Eatedo cr1er condições peta 
que eesasi populaçl'.ies ae colo 
Quem pere e eociedade nacional 
'mostrando esi euaa diferenças l!t 

....• 
l>DflS:t ALVES 

buacando,ao defeoder 11s dlfa- Am11iõnla, especlalmente na1 a ternath,•• para •• ponQ!' une 
renças, uma Identidade cultural reaa autônomas. deve aer "llh'~ forma eeolÕg•e•de pre:aerv•çlo 
bresttelre".. d• mal11 1 1ério" na dltcunlo 10 da vida o de1envolv1rnento C,. A 

O projeto Interação desen- bre a• formas de oeupeçao di mazõn1a. Oeff:nvaLv1mento nlÕ 
volve experiências de educaçl:io reglào. per preservarem o ecoa 11gnifu;aaô proJetos de colonize 
popular corno uma contr1bu111;ão ejsterna e perm1t1rem 1.,1ma autõ çlo e empreu1 agroper:v.Anai: 
oo. r~pl!risar de educai; ão bt&si- norma de sub111t~nct11. ttA co= 
leite, abrando espaço, como e-lr.- tnétc-,&l11aç:l:o do produto~ aa- Oesenvol'Vímento 1ignif1ca tem 
pt1ea ocoordenedor dG grypo de isegurede pelo governo, o qve Wm uma forma adequada de ";l 
trabalho que orienta o proJeto 09 ,erlnguetrospretendem ! que da para a popula-ç~o que mori 
no Pefs.JoeéS1lva Q\Jjntas, para seJem levados maJsa sérm. Que 14 • Húde:1 educação. coopenti 
que a comunidade participe do o moda como elea v•vetn HJ• viamot autonomia nas dee1tõe? 
fazer educsc1onaJ,de-sde a eta- con.sadefado como uma d1111 at- ah.nna M•ty Helena AUe-grettL 
~~~ªr~~~~sºo~~~~~~~J;i ~o~ gestão H • __ • • •••. _ __ _ . ·-- ·- ~ _ •• ___. 

NG caso do proJeto aerlngue_!.1 
ro, s adoção da exper1ênc 1a pe •. 
ra a~ escolas rurabs,pela Secre- '. 
tarta de Edu~eção do Acre1 bus 
cendo etemeo.tos de renovaçãÕ' 
psra a rede of1ctal, é vista co-' 
mo um momento de djélogo en .• 
tre o Estado e e sociedade civU 
por José Wail ter Nune~ ºHouve 
ume in'oler:ião. O Eatedo sempre j 
coslums ser verdcshsta, tmpor 
sua orientação e sue metodolo 
gia de Lnbai1ho, Nessa expet1ê~: 
c1a, hou'ole o contrá rio.1 e socJe- ! 
dadi: civil e-até propondo ao e,- ; 
tBdo e educação que ela acha t 
que ~ eoertnte com a aeu siste- 1 
ma culturet, Ache> que 1S5ó er 1! ~ 
urn Qrandl!: paino, uma grende vi i 
tór1e• no casa espeelhco doa ~ 1 
ringueiros do Acre11•• 1 

Ne opinião da antropÓtoga 
Mary AU~gretta1 o proJeto aer1!! 
gueiro 6 \Jm embr,ão de uma 1 
proposta per& a éree de extra~ 1 
v11mo de toda • Amazôma, com · 
sue~ contrlbuu;Oea sobre a ela- ; 
borsção de material, funcione- \ 
menta de urna escola no eerin- '\ 
get e a víneulação da eeco•a e , 
um projeto de autanom1e econõ 1 
mica e fortalecimento polÍticÕ ~ 
da comunidade. J 

Pata a en!ropÓloga, a menel i 
rs coma a p!!pu!ação vivet etr.!. j' 
vê1 óa extreç:cio de borrectla ne 
-·- - ..,. . ··--- 
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MANAUS, SÁBADO, 12 DE DUTUBRO DE 1985 
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Seringueiros reúnem .. _.. 
para debater direitos 

O deputado Arthur Virgílio ~e10 lado. o inicio do trabalho de ~sociaç!o e 
(PMDBJ regisrrou , ontem. a abertura do organização dos seringueiros no esforco 
Encontro Nacional de Seringueiros da oos smdicaros de trabalhadores rurais. 

- Amazônia. reunindo cerca de 200 Estudaremos as diversas prepostas de 
brasileiros. que segundo O par krne ntar. 0 política econômico-social que os dive:-sos 
foko desenvolvimento tem esquecido no governos br.'l~ilciros têm, uma .ipósoutra'-. 
interior da regrão, A iniciativ a é do Sin- lançado à face de uma Arna.zôr.ia tor-, 
dicato da Borracha d: Rondônia. com 0 tura da pelo abandono secular, Ta.rnbbn 
apoio do Ministério da Cultura e da trilharemos os conflitos sociais na regilLo. 
fundação Pró-Memória. analisando o .. modelo" de desen- 
Este encontro será encerrrado dia 17, "?lvimento autoritá.río-.eXP,licouArthur 

quando o documento e a formulação dele Neio. 
nascidos deverá ser entregue ~ 
autoridades brasileiras. O tema "Direitos 
Históricos dos Soldados da Borracha" vai 
ser enfocado no painel desta manhã, 
tratando da bravura dos seringueiros na 
prcdução da hévea para abastecer os 
aliados. ao longo da Segunda Guerra 
Mundial, 
Na segunda-feira, Arthur Neto e Mario 

Frota vào falar sobre o tema "Os 
Seringueiros e o Desenvolvimento da 
Amazônia", quando examinarão aspectos 
fundamentais que envolveram a vida nos 
'seringals, o escada de servidão em que 
tentam fazer vegetar o seringueiro, a 
crueldade do regime de barracão. a 
ausência da lei e da j1,1~)i,;a e, poc outro 

r: 

As condlções de cultura. saúde e 
ecucecão nos seringais também serAo 
oebaudas durante o encontro q_ue no 
entender óo parlamentar não será um 

· mero exercício acadimko de intelectuais 
da realidade prática amazônica, mas, um 
foco para o debate e a ação c!o próprio 
sermguetro. 
O parlamentar saudou a iniciativa dos 

seringueiros , por conseriderâ-la limpa e 
democráiic a. inserindo nos anais da 
Câmara Federal o projeto orieniador do 
encontro. que é o estabelecimento de um 
importante marco na Juta de tantoa 
homens antes esquecidos no interior da 
Amàt.ônia Ocidental. ...• ·~- . ~ 
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, -~·" -s~ringüeiros fazem passe à ia 
· Reunidos no 1 ° Encontro Nacional 

de Seringueiros da Amazônia, cerca 
de 130 representantes dos Estados do 
Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, 
decidiram fazer uma passeata hoje 
em direção ao Congresso Nacional, 
para protestar contra o Plano Nacio 
nal de Reforma Agrária que, segundo 
eles, não atende às necessidades da 
categoria. Amanhã, os seringueiros 
irão ao Planalto entregar ao presi 
dente José Sarney documento com as 
propostas da classe e afirmaram que 
se não forem aceitas farão a reforma 
agrária "com as próprias mãos", 
segundo o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Rondônia, 
Jaime da Silva Araújo. 

Para os seringueiros, a proposta do 
governo - não satisfaz: "Nós não 
fomos ouvidos e isto está claro no 
PNRA. Não aceitamos a solução de 
lotes de setenta hectares para cada 
seringueiro, pois a atividade extrati 
vista exige pelo menos dez vezes 
isto", disse Araújo. Segundo o repre 
sentante de Rondônia, cerca de 40 mil 
seringueiros foram expulsos pelo 
latifúndio, nos dez últimos anos, em 
seu Estado. "As autoridades estão 
procurando nos transformar em mã 
o-de-obra. Enquanto isso fornecem 
verbas para as grandes fazendas que 
plantam seringas 11, afirmou. . 
Disse ainda que _na entressafra os 

seringueiros não têm outra alternati- 
va senão buscar na agricultura 
condições para a sobrevivência da 
comunidade. "Mas isto é feito collJA 
muita dificuldade - disse - pois-~,.,07 
preços dos produtos de consull}p;!,;! 
básico na região são muito altos". ,,-11:,,2 
Na proposta que vão entregar'1~{W1 

Sarney amanhã, os seringueiros pt!_!!º!l 
dem a desapropriação das áreas on~é~lq 
existem seringais nativos e que est.àª·aS 
sejam demarcadas comunitariamerit.~2 
te, à exemplo do que se faz com. ·as' a 
áreas indígenas. "Esta é uma forJiíâ.ª:''l 
de impedir que um seringueiro dese;.s~ 
sesperado venda as suas terras .ao;) 
latifúndio", disse Araújo. n;~1· 

lfi 
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---·-- ------·· - Seringueiros não 
aceitamoplano 

Os seringueiros da Ama· Trabalhadores Rurais de Pará o deputado Artur 
zllnla não concordam com o Novo Ar lpuanã, no A maio- '·'Vlrglllo Neto ( PMDB-AM J, 
.Plano Nacional de Refor- nas. A seu ver, a Implanta- r que compunha a mesa .do 
'ma Agràrla assinado na se- cão do PNRA slgntrlcarâ o encontro, "a reforma agrá- 

. mana passada pelo prest- run da proüssãe de serln- ria prevista pelo Governo 
dente Jose Sarney. Eles en- guelro. na medida em que a não é nem de longe aquela 
lendem que a desunacão de exploração da seringueira que eu desejava", na medi· 

- ~--- 30 hectares de terra para nativa só pode ser (elta em da em que ela prioriza a dl· 
cada trabalhador é tnsurt- no mini mo 300 hectares. vlsão das terras públicas 
ciente para a manutenção Na proposta encaminha· em detrimento da nesapro 
do sistema de exploração da ao Governo logo após o · prtacão dos Iautúndfos. 
extrativista da seringueira 40 Congresso dos Trabalha· Por Isso mesmo. ele coo· 
e para a preservação da dores Rurais. renllzado cm clamou os seringueiros a 
Horestaamazõn!ca. agosto em Brasllla, os se· aceitarem o plano do Ge- ' 
A posição foi mantresta- rlnguelros defendiam a de· verno, mas. ao mesmo 

da ontem durante o gncon· marcação eomumtárta das tempo, mobilizando-se pa 
lro Naclonnl de Seringuei- terras. ou seja, que a me· ra conquistar uma retorma 
ros da Amazõnla .. que vem tragem rosse definida pelos "que possa ,atender ,J todos . 
reunindo desde a úlllma próprios seringueiros. co- os traballJadores". · 
sexta-reira, no auditório da nhecedores da área em que HoJe á tarde os serlnguel 
fo,aculdade de Tecnologia trabalham, numa média de ros Irão ao Congresso para 
da Universidade de 300hectaresparacadaum. levar aos parlamentares 
Brasllla, 130 seringueiros Eles querem também um sua posição sobre a reter 
do Acre, Amazonas e Ron• titulo de propriedade cole· ma agrária. Uma comissão 
dõnla. t/vo e definitivo para ga- deverásegulrparaoMlnls- 
Depols de ouvirem do re- ranllr que alguns trabalha· térlo da Indústria e do Co 

presentante do Ministério dores não calam na tenta- mérclo onde. às 14h30m, 
da Reforma e do Desenvol- cao de vender suas terras reune-se o Conselho Naclo- . , 
vlmento Agrârlo. AUredo depois de efetivada a refor- nat da Borracha. Pela prt- . 
Wagner de Almeida. uma ma agrtlrla. melra vez um seringueiro 
exposícão sobre os príneí- Nos debates de ontem. o terá a oportunidade de par 
pais llens do plano, ns re- representante do Acre, uciear de uma reunião do 
presentantes dos sindicatos Raimundo Mendes. foi conselho. t 
rurati da região amazônica mais longe: ele pediu a de- Os denates sobré ques 
se revezaram ao microfone saproprlaçllo de todas as tões como a polltlca para a 
para erttteà-to e garantir a terras da Ama:r:Onla onde · borracha e a vida nos serln 
cllsposlçâo de luta dos se- haja seringueiras e casta- gaís prosseguem hoJe e 
rlnguelros para conquistar nnetrns e sua utulaçâo pa- amanhã na UnB. Na 
uma reforma agràrll\ que ra os seringueiros. "Só as- quinta-reira, os seringuei· 
atenda suas necessidades. sim - garantiu natmundo ros aprovam o documento 
"Esse plano ê mcdlocre - se podera acabar ou pelo nnat do encontro. que será 
porque n;lo serve a nenhum menos mtnlmlaar a vlolên- encaminhado à tarde As au 
sertnauelrc", protestou o ela e a Incerteza em que lorldades do Governo Fe- 
presldenle do Slndlcalo dos nósvtvemos". _ ... deral._ :._· /_ • 

,. 
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CTapuri 
~ . 

~ ficando um 
lnovo deserto 
o 

b- RIO BRANCO {EBN) - 1Capuri é • 
o 111Uoic.ipio que 111ais te• so 
frido cc»11 o desma ta.oneo to e a 
·coocentração da propriedade da 
terra oall' •àos de 111 titúoolos. 
Nos Úl till>OB seis anos mais <1-e 
120 .lt'.il árvores de seringa e 
80 mil castllnheirss fora~ der 
ruba<!as ao arrepio da lei, 
COll>O coosequência da g1Jllânci11o 
e da rspeculação fuodi~ria dos 
fazendeiros vindos do Sul do 
Pais, ge1aodo deae~p,ego e 
(olD(f para centenas dq fa•llias 
de seringueiros 9 castaDhei-· 
roa, que ru=raa para a pe r i 
fe~ia das cidades, formando 
verdadeiras · 11 · Yil.ts-m.iaéria. 

A atin•ação é," do f'x•presi 
dEote do Sindicato dos Traba 
lhadores l/t,ra.is de 1Ci<pu1; e 
c~ndid~ta a prefeito do mu 
oiclpio, pelo partido coa rra· 
balhac!ores, l'r1J1,cJ1,co nu,des. 

s~9tndo Fraocisco Heodes, os 
projetos de colonização execu 
tados até' hoje pelo· Incra na 
Aolazôoia, li•l tarll.l!I a posse 
da terra e• lotes de 50 a 100 
hectares • is to· i•passi bili ta 
1t sobre~Jvêncis dos seringuei 
ros e caa ta.obcdroa, que ae· 
cess;ta~ d~ JOO a SOO bectares 
por ftJiJilia, para desenvolve• 
ren 1<uas atividades extra 
tivas e de coleta. 
•a que defe11t:'le••t·s i:nfiio, · 

é u~ zooe411)9ato ~da regjâo e 
u..a di~tribuiçia ·• da terra, 
que peralta wr slatePa de pro· 
dução de latH • ds castanha: 
em lo~ COOpf'IB tJ~lf (' CO}e- · 
tivjsta, o que' garant1ria a 
presE·rv,.çiio daa (lore~ti,s e 
de,;sa grM,C:e 1iquezl!' r:sr<1 o 
pais, que são o.!J seringais e 
<a~tanhals natl~os•, atirsou 
ele. 

O si11dlcaJ jsf11 <lf·t creveu i,a· 1 
~ · -ra a EBN o dr •• ,a qoe vive:n os, • 
· 1n,t,aU,1,dorea rurais do •uai-, 

clpio: •e•· 1Capuri, 70X das · 
terras siio · consideradas pro 
priedades pr.ivadas dos I pecua 
ristas, ""'ª 1 aa re,d.idade siio 
ocup,adaa por· cerca d• J. soo 
(aa,llJut de .• ,r1nguelro1t. t 
J11Uito grande e : 1110do e a Ln» 
tuoquilldade ·, do:, tr-ab1tlh11do· 
res e11 ~rden• de usa hora 
para outra•• suas colocaçÕeg,' 
p0i• apes.tr Ida' organi~açio 
e da resJatêncJ• dos trabalha• 
dore:, e11 torno."do Sindicato, 
i•pedindo a traves·· de empate:, 
a derrubada dos' aeriagais e 
castallh•d•, • no •no paa,rado 
ocorreu •ti : u1111' .tntervençâo 
da FolJcJa l'IJli t•r do ll'atado 
para garantir.011 des•ateB pro• 
PQv.ido• pelo• ·•:-:i·:l•~eadeJroa•. · 

' , 
esta 
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· ruo BRANCO, TERÇA~FEIRA, 15.10.85 · 

~s mais de ffl.eio ~ 
cu1os enclausurado sob a. 
densa floresta amazônica, 
o seringueiro com a chega 
da.. ~a ''Nova República,, te· 
ve um lugar ao sol, Na úl 
tíma saxta-reíra foi aberta: 
em Brasília o I Encontro 
Nacional de seringueiros. 
Oportunidade ímpar na 
história do extrativismo do 
látex. embora tardia, para 
o seringueiro denunciar a. 
nívei nacional, as agruras 
por que· passou nestas e: 
q uecídas déeadas nos se- 
ringais. . 
Hoje, vemos chusmas de 

políticos empunhando ban 
deira em defesa deste lle· 
rôíco anônimo da seringa, 
que sustentou· os aliados. 
na segunda Grande Guer· 
ra com sua faca de "cor· 
te", travando no front de 
uma. batalha bacteriológi 
ca, uma luta emperdenlda 
com beriberi. malária e ou· 
tras adversidades da. floreS" 
ta amazônica. 
Tempo houve para que a, 

classe política o defendes 
se, lutasse para colocâ-Io 
na galeria. dos heróis nacio 
aaís. Mas preferiram ígno 
rã-ío, dedicando-lhe ape· 
nas generosas palavras nos 
períodos eleitorais. Não 
será, portanto. agora. que 
o seringueiro consegue sua· 
liberdade de expressão que 
vai precisar <la bengala de 
políticos. Foi chegada a 
hora para que largasse sua 
espingarda, porongs, sapa-' 
tos de seringa e sua faca 
de seringa para bradarem, 
na capital da República, 
que são brasileiros e pre 
cisam das mínlmas condí 
ções para continuarem a. 
defenderem essa imensa. . 
fronteira amazônica; 

O seringueiro exige seug 
direitos nesse momento hls 
tõríco e a reforma agrária 
não poderá contribuir pa.· 
rn. desíná • lo de seu ha 
bitat. F.ssa reforma tem 
que ser diferenciada dores 
to do pais. As autoridades 

têm que se sensibilizarem e 
concederem a esses paladt. 
nos da borracha. uma. refor 
ma agrária humana. para o 
homem da amazônia.. O 
governo tem que conceden 
a esses homens uma. área. 
de terra. que obedeça a rea 
lidade local, variando entre 
o mínimo de 300 e um má 
ximo de 500 hectares parai 
que continue exercendo 
sua atividade econômtcs, 
que hoje sustenta ma.Js de 
300 mil pessoas na Ama· 
zônia. e que contribui com 
50 por cento do ICM do Es 
tado do Acre. 
Para que as reívíndí 

cações do seringueiro nes 
se congresso não fique a· 
penas nos anais para estu· 
dos dos intelectuais, com 
suas teses de mestrados, o 
governo deve tomar provi· 
dênc\as enérgicas para de 
belar o vandalismo na flo· 
resta acreanc, em favor Ç\a. 
melhoria da vida do serln~ 
€!Ueiro. 
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HrutsrLIA. (!EilN) - O ministro da 
Cultura eonsidcrou "um congresso de ldcn 
tidac!I: u:1r:fon;,l!' o, Encontro Nacional de 
!-:icr,!l;_:111:·ircs da J\'m:1zõnia, que começou 
um•·!,: ~ Uni·;1ir:-;:d:1de ele Brasília, e. até 
o cl1:1 l7, ~ai colocar cm discussuo a poli ti· 
ca p.ira a br,i:rac:lla, o desenvolvimento da 
.i\111:iz(inkl.. N:; rJire:itu:..;. históricos dos solda 
dos u.t b-,-..;rr:u·lm.,. a, Itefot ma Agrária, Cul 
tura, r•:riur-!<,-:·.~, e· !:i-;i....ide nos sermgaís. · 

() En • .:i,r,tro. €· lH:omoviclo pela Federa 
cão elo...; Tr.1h:1Il1:1.;;!, 11·,:::; na .Agricultura do 
iicn:. ~\:nnr.;i.,•:ws o~ runuzonas 'e associa 
c:;i.ri de :-.cn~tir.:irn~ t. soldudos da 001 ~uci1a 
ele !{um!Gnfa, com o apolo do Instituto de 
E~tuc!c,s Hücio--Ec1,nõmico:;, do Ministério 

1d'l Cultura, :ilravl·:, da Fundaçiio Pró-Me- · 
1 morin. e da Univcr..idncle de Brasília A: 
J<:1 n cl,i·, :,crh~;:.:Hcirc>":, particlpa rüo das me 
:.a~,· 1 (''hH!d:L'> polil icos, autoridades do go· , 
vemo e pesquisadores . 
·- A<J apoiar o Encontro Nacional de Se 

rin[;UC'iros {) scringuclras da Amazônia, o 
mluistro da Cultura procura ressaltar que 
as 1,1rnliiicai;Ü('S políticas não tenham como ' 
lia•:t· :alllJL·nl,: as ri:lvlndicnc;11c·s conjuntu 
raL'> 1: o vol11nl::ri;.1in idt!O]cSgico, rnas que 
se r:ldiq:v·m na~ t • <·ouclições concretas \·ln 
<·ifr,:(:1c1;1 ·lJ::~ria. J'l.n:;:,r nossa ldcntid:idc 
6 1· •. :::.:11 a r11<•xl:.!, n<'la, n c,1rn11ln:H;;"10 dl· 
cp11·'-lctt··; t t11i,·a" n•111 cpH·:.1iil•:; ~:rw!:ds, :'. in- 
1":;·: ::•·tr:.r;:,,o d:·'.,• .1:. f11:l,'a:; na hi.·;L1ír!a, a 
fii 11:r.n.1 u mmLtro .\1;11iiu l>1111e11'.a, 1111 u 
b{·1 tur.i do 1-:w:un:ro. 

r :--- 

HEI".'INDrCAÇõES 
Seis representantes dos seringueiros fa 

lararn sobre as condições de vida. as difl- 
.culdarles e as reivindicações da categoria 
nn ccrimónía da abertura, que contou ain 
dn com a particípaçâo do poeta Thia-zo de 
Mcllo, o reitor ela Universidade de Brasí 
lia, Crístovam Buarque e o senador r,Iário 
·Maia, 

O representante do Amazonas.Jaíme . 
d'\ Silva Araújo, leu uma poesia sobre a . 

· vida do seringueiro, que posteriormente. 
fvi anrllsada e elogiada pelo reitor da UNB .. 
O scrhiguciro relatou as dificuldades· e prí- · 
vacõcs passadas pela população da Amazô 
nia nos seringais, havendo familias "que pas 
sa--r1 até 29 dias sem o sal de panela". 

Nós não vivemos na floresta. nos vege 
tamos junto com ela. Por isso, ex'rrimos a 
Rcfonna Agr;irb e que os Iatifundios · não 
ent rcm rn~.-; i;nin~ais". Sc~undo .Inirnc A 
raü]o, a mnnípulncão dos preços dos nli·, 
mcntos no "barrncâo" do scrlnrrallsta <o· 
pronrlctürto ela terra e palrão dos scrín- ' 
rrnciros) pr-ovocn 'o endividamento ncrmn-. 
nontr- clCJ t r;1l1alhacJor e uma. sltuaciio do 
<:'!-'"rn vídíio". () quilo do café checa a custar 
CrS 170 mil no onrrncâo dC' Aripunnn", nfir 
m,111 o rcprvscntcnto elo Arnazcnns . 

Sc:.,i\md0 R:i.it .unclo Mendes Bacros, se· 
rint~\IL'iro cru X:1p11ri, no Acre, apenas os 
sê:-ini.:uc1ro:, auronomos cst .io conseguindo 
condíçócs de sobrcviver . Enquanto o sc 
ringucíro autonomo paga CrS 2.oOO o qui·_ 

lo do açúcar na cidade, o "cativo" pnga de 
7 a dez mil cruzeiros o quilo do produto 
no "barracão" do seringalísta . O patrão 
paga apenas CrS 6.000 pelo quilo da borra 
cha. euquanto, em. Xapuri, o seringueiro 
autonomo consegue vender seu produto 
por CrS 8.·100. 

Raimundo Barros afirma que a pr íncí 
pal rcívindicaçâo dos seringueiros é "a Re 
torma Agr:.i.ria por seringuelro •• , que leve· 
em conta a densidade de árvores necessã 
ria à extração e produção da borracha. pa 
ra que o trabalhador tcnna condições de 
sustentar sua familia. Além disso, eles 

. querem "que a borracha tenha um preço 
melhor para o seringueiro" e que ele pos 
sa controlar.a pulít íca de preços e a comer 
clulizução de produtos; Instalação de servi 
ço de saúde e esco las nos seringaís . 
- Hoje nos estamos muito ameaçados 

pelo lnt ifundio , Ele chegou na Amnzórria, 
principalmente no Estado do Acre. e está. 

, devastando a floresta, está acabando com 
· as seringueiras, está acabando com a cas 
tanhcíra, com a nossa caça. Esta expulsan 
do os serinzueíros para a cidade, onde che 
gam sem recursos financeiros, não tem sa 
ber para conseguir emprego Eles ticum 
sendo boia-fria. vivendo de biscate, e aqui · 
lo rende muito pouco para sustentar a fa 
milia. Ent:L:.:> as filhas se entregam à pros 
tittiiç:10, os f ilhos se entregam à marg in.rli 
d:uk Por Isso, nossa princípal reivindica 
çúo 6 a Rl'forma Agrãría, aílrma R.."Ümun 
do Barros. 
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Reforma não 
tem apoio de 

• • sermgueiros 
Os i so seringueiros que estão 

reunidos desde sexta-feira. em Brasilia 
protestaram ontem contra o plano de 
Reforma Agrár ia divulgado pelo 
Governo. Esse plano. segundo o 
presidente do Sindicato dos Traba 
lhadores Rurais de Novo Aripuanã 
(AML Jaime da Silva, vai, a médio 
prazo. "transformar os seringueiros 
em empregados. parceleiros das gran 
des fazendas ou marginal na periferia 
das cidades". Na quinta-feira, os - 
seringueiros encaminham ao presiden- 
te Sarney uma proposta alternativa 
para a reforma agrária nos seringais. 

No documento a ser entregue ao 
presidente da República. os serin 
gueiros reivindicam a demarcação de 
"perímetros comunitários" dos serin 
gais, e não a demarca cão individual de 
~O hectares. como está definido pelo 
módulo da região. Eles querem ainda 
que o titulo de cada seringueiro seja in. 
transferível para evitar a venda das 
"colocações" [local de extração ln 
dividual do látex). Além disso. os 
seringueiros pedem ainda que sejam 
preservadas as florestas. "que é nossa 
única fonte de sustento". 

"Se este Governo não luta pela 
Reforma Agrária. é porque mio está 
interessado. E nós também sabemos 
que este Governo é um grande latifun 
diário em seu Estado de origern. Nós 
sabemos distribuir a terra de acordo 
com a necessidade de cada seringueiro. 
mas o que eles querem é deixar os· 
latifundiários acabar com nossa terra. 
Mas nós vamos fazer a Reforma 
Agra ria é na raça". 

Esse é o trecho de um <los muitos 
discursos dos insatisfeitos serion 
gu elros. Os marino Amâncio Ro 
drigues. que trabalha nos seringuais de 
Rondõnia denunciou ainda a presença 
de grileiros nos seringais, dizendo que 
9ll"í, dos seringais nativos "não são 
propriedades e sim posses. Os que se 
dizem donos pagam o ITR {Irnposto 
Territorial Rural) e depois vêm nos 
cobrar pelo uso da terra". 
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SERINGUEIROS C01NTRA 
DEVASTAÇÃO NO ACR.E 

,._,. 

BRAS!LIA (EBN) - A partícípa- com trezentas seringueiras, que é : 
ção dos seringueiros na discussão a média mínima de árvores que 
de projetos de desenvolvimento garante a sobrevivência de uma 
para a Amazônía, a elaboração de. familia. E, propôs, ainda. que o 
um diagnóstico sobre o extrativís- seringueiro receba incentivo para 
mo e a. desapropriação de serín- adensar o seríngal , "Se ele receber ' 
gaís locali~~dos em latifúndios! pa. as plantas, a. área que tiver 450 se- 
ra aplicação da reforma agrária de ríngueíras terá 4.500 daqui há 10 
acordo com os critérios dos serín- ou 15 anos", disse o senador. . 
gueiros, foram as propostas enca- ., .:. ,::, ' 
mínhadas na mesa redonda sobre Segundo o coordenador da mesa· 
"Os Seringueiros e o Desenvolvi, redonda, Francisco Mendes Filho, 
mente da. Amazônia", no encontro presídente do Sind!câ.tQ. dos Tra• 
nacional de seringueiros, que se balhadores Rurais de Xapuri, o 
realiza na Universidade de Bra.'li· . desmatamento indiscriminado e a · : 
lia, até o dia 17 de outubro, e come- expansão dos latifúndios, provo- · 
çou segunds-Ieíra, cam a expulsão do homem do cem- 
"Nós vimos a destruição de Ron- po e o aumento de favelas nas cí- ' 

dônía e estamos vendo a. devasta- dados. A construção da BR-.'3.54, 
çã.o do Acre", afirmou o senador que liga Porto Velho a Rio· Bro.n· 
Mário Mr.ia, durante os debates so- co, já está provocando, segundo 
bre o Planacre - Plano de Desen- F'ranclsco, "correri1, dos lntfü:n· 
volvímento Integrado do Estado diários para comprar mais terras e 
do Aere. projetos crímínosos para desmatar 
Ele defendeu a desapropríação ainda maís a floxesta. Ele. denun- 

de latifímdlos dç rorma que cada cíou também que uma empresa et'q 
seringueiro receba "três pernas ele X.spuri, pretende desmatar 1,5(,0 

t, estradas" - cerct~ de 300 hectares, alqueires de floresta. ~ 
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A Amazônia é conhecida pela síngula 
ridade de seu sistema ecológico, pelas res 
trições dai, decorrente ao desenvolvimento 
de algumas atividades econômicas, pela ri 
queza de recursos minerais a serem explo 
rados e pela diversidade de formas de vida 
social que historicamente ali se constituí 
ram, 

Pouco se conhece, no entanto, a res 
peito de um dos segmentos sociais que mo 
ram no interior da floresta e que depen 
dern dela para sobreviver - os seringuei 
ros. Eles são vistos como personagens do 
passado. Mas pertencem à Amazônia de 
hoje, · 

Vivendo em lugares distantes e isola· 
dos, sob condições de trabalho não regula 
montadas, os seringueiros extraem o látex 
da mesma forma como faziam seus ante 
passados, cem anos atrás, ao migrarem do 
Nordeste. Desde então, desenvolveram um 
modo de viver adequado ao ecossistema da 
floresta, protegendo árvores, animais e 
plantas. Trazem consigo um conhecimento 
acumulado sobre a. hístórla da Amazônia e 
do Nordeste, pouco conhecido dos brasileí 
ros. 

Durante a Segunda. Guerra, convocados 
a produzir borracha para os países aliados 
foram para. a Amazônia como se estives 
sem indo para o campo de batalha Deno 
minados de Soldados da Borracha até hoje 
não tiveram seus direitos reconhecidos. 

1 

Serínguaíros, Soldados da Borracha, ca 
tívos ou libertos, como se auto-denominam 

1eles fazem parte de um Brasil submerso. 
[desconhecido e ignorado. 
1 Pn:-a. revelá-lo, organizações sindicais 
[tornaram a íníclatíva de realizar um En 
contro Nacional em B;a:.il:1. Pela primeira 
vez na história os seringueiros da Amazônia 
estarão re~L>:;co:; para ê,:t::.~er com ó:-glos 
g0Yorr1:1.:r~.e~: .. 1is as i o!f t:c::..s e 2.r3. J. Arnazó 
nía e para o extrativismo D:sc será, t arn · 
bérn, o memento de mostrar ao país a es 
p0dficià2de da vida que lev rm, suas condl 

ções de trabalho, suas reívíndícações. e de 
resgatar urna identidade cultural que procu 
ra. se afirmar através da uluralídade e díver 
sidade da cultura brasileira. 

A partir de uma iniciativa do Sindicato 
o Encontro é uma promoção da Federação 
dos Trabalhadores Rurais de Xapuri-Acre, 
dos Trabalhadores na Asrícultura do E.s~a: 
do do Acre, dos Seringueiros do Amazonas. 
e das Associações de Seringueiros e Solda-.j 
dos da Borracha de Rondônia. O Inesc -l 
Instituto de Estudos Sócio-Ecç,~ômicos, o 
Mínístérío da Cultura, através da Fundação 
Nacional Pró-Memória, e a Universidade 
de Brasília. apoiam a ínícíattva . 
--- O EncÓntro reune 13(} representantes 
do Acre, Amazonas e Rondônia no período 
de 11 a. 17 de outubro corrente, no Auditó 
rio de Ciências e Tecnologia da Uníversida t 
de de Brasília. 

A abertura do encontro foi presidida 
pelo 11inistro Aluízio Pimenta, da Cultura. 
e nele participam vários ministros de Es 
tado, os presidente da Câmara e do Senado 
os governadores do Distrito Fed~rnl, Amazo 
nas, Acre e Rondônia, além de vários par 
lamentares. i 

P.eforma 2 grãria ( política pa ra a borra· 
cha, cultura, educação e saúde. desenvolvi 
mento da Amazônia. direitos hístõr.ccs dos 
Soldados da Borracha são alzuns ternas de 
batidos pelos seringueiros com :'ê;)::eser:~anl! 
tes de órgãos governamentais e c.J. socierta- 
• •...: T •.• ,:, i ~- - -·')~~ri 'tir.:.-~,.....,.nr::: e.e c1, 11. N estas dísc .... ssoes e.:,t •.... _ ,,. ~::,~ •. , . 
dentre outros, Roberto Santos r:1:cs~oriaccr)I 
João Pacheco (Antropólogo - ~.::~,:..~:é:-ín <li>I 
Desenvolvimento e Ref arma .A ;:-:·2.ri 3.). An-t 
tônio 1Iacedo Bezerra (Econo::-:i.~t:1 - Su 
perinteridência do Descm·oki:-::2!".~0 da Boi' 
racha - Sudhevea ). Beníclo Sc~.:~c~ <S2cfri 
lego - Univers idade de Br:1.,t:::). ~I::!1Jro. 
c:,c:-:> êe C3.::-:~::-:::..:=:), Altam.r C:~:.:-~:i·,-~~ P::· 
~.,-~ ,,..... .. .-1'""" ;,.2,, (S- , -J •.•. _~ .. - -: L.)...,~:J.._~3. Ce :""\ •. ~e.\...,,.. V'-,,.}0.1.J=· -- \....~ .. ,·:f~.~ 
tersen (Co:n::g). senador Jo:~~ K:::.::,~f' 1 

-~ ' "'c'i . "~ . d t ' • rt ~ \'' I Sf> .• anor hlt..rlO .unl3, epu ;lC:.O ."\. u: !r·t 
gfllo. . r 
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.. ~ ê i( ~ mi[fj l!.9 ia ã ir ô s e o deSerrúioh16mernrio da Amázõnia 
~ .. . ~-- •. . - .. 

Seringueiros 
.. ' 

-··:i·· Este o terna que está sendo discutido no Encontro Nacional de 
..•. ::;· (-_-· , . . 

~<}\/: t~/·2~~}i·:1···--, · .. 
:j-_,.. 
.'\~ ... 

.BRASILIA (EBN) - A 
::,:::tic:ipação dos seringuei 
ros na discussão de proje 
tos de desenvolvimento pa 
ra a Amazónia, a elabora 
çâo de um diugnóstíco so 
brc o cxtr.uívlsmu e o. de 

- , u·. ,- 

., - • . r , ,,;,-·:,- sapropriaçâo de seringais 
; ·: ~. ·-,-_-_ -~: .-~:_-·.:·;:'7:-;.· t· ,~ ·,~-- · . :: locallzados cm latifundios. 
:·;-.- ·, ·--2 -!._.'~'=::'.'~'?"',·;,,"~. ·t:L í.-.;;; -- .._, · - :.;~·::·para aplícaçâo da Reforma ,.: ~ .•...• ~-- ••....•. t.r:_.,..-f"· ., .•• ·~· .••.. ·.:•. .• ~ . 
;:;_-_·,· .. , .~:. ~-::. -~~-<:.:~ · ~~ .':':· :,_ ;_ - ·• . · ·: - , J\ITrária de acordo com os 
)- .,.: ... ~---~~- i ~-,··----:~; - • -· •.• ;_ ~ •• • - 

•• ~ ·:·~~~ ":.~-,-,:.:_;;;.: ;::.:: .:::.:.:..·.::~.::.,~ • .:._--:-r.:;-c .;:·· •. ;. ': ,, crücríos .. dcs sermguerros, 

'··t?>}<~~~i'[ff~f-:?~~~~<-, -,~~~ .. ~~~rl~~~a: pi~r~~ª~a :~:~ 
·, ·· ·" ·. • ~ ·- redonda sobre "os scrínzueí 

'Vr •" l • - -.• ,..., •v •• ·- Q - · :-· ,~ ~'.:..::: .. :,,.~.~~ _.,_;·,,· .. ·: - - ·ros e o desenvolvimento 
/:. ',<·:-·•: ''~i?.-.:-·_..--·:~" .:- _ .. : ·- ·_-\;( da Amazônia", no encontro .'-7-:~\.·-~.--::·>/:::.:.<:-> ~---=-·-~<-·.,-_::nacional .de seringueiros, 
,r'.: --;,!,_ -::-..: :;.J,; ~·;.;e.·~--._,..:.::-::.~ .• -::_:: -~.,-:.._..,,,,,.'..:.:que estará se rcallzando na 

1illVf 1(lf ~\?;;3:~:D:l1l;t~::il:t{11~;;; 
... -.· --.--\<.:r.:.:._-r,.,.;C:.:··s::__:,'•.:,;c/: . c . 0-do u devastação do Acre", 
. : :. · •• :··: .• -. ·._-.- .• ~:~-;,.·:·-:.--::::~.-- ·-.-:1.-·: afirmou o senador Mário 
:: ···.-;' '::: _...:;:...;::..=~·_- ·/. · ·• ·..:-::::....;- .. --. ::.:;:.·.:.::-.::·MJ.!a durante os ~.!bales 

·- ,- ,.~ ., ~~.-:: ._ .•. __ _,_. · _ ... ,. • ·- _: :·. sobr~ o Plan:rcrc - Plano 
· · de Desenvolvimento rnto- 

. grau o do E:;l:irlo do Acre. 
Ele dcícndcu a desaproprla 
ção de Jati[nndios de forma 
que c:~da scrluguclro roce 
ba "t1é:; vem;1:; dr cst rn 
das .• - cc:-c;. de - 300 hec 

~-· -=-~:..~-::::.:::..:::-~:-;:.:.:.·-·:...· · --- ._; tares, com ln~~cntas sorin- 
-----------·-- ·-· ·1,,.,.1eiras, qrc é a media mi· 

·- · ·· ·- · ---· - · nlrna de ::rvorl's quc·~:i.ran 
te a sobrcvívõncln de uma 
Iarnílla. E, propôs, ainda, 

..:; - - . -·· ~ ... - .• --· ·-. 

-- - --· ----- 

~,,. ' 1 

··~· -- 

- -- ..•.•. ; 
que o seríngueíro receba 

· incentivo para. adensar o 
. ·· seringal. "Se ele receber as 

·- ·: plantas, a área. que tiver 
.'. 450 seringueiras terá 4.500 
daqui hi 10 ou 15 anos", 
dísse o senador. 

zõnía •• , no Encontro Nacio . 
. nal de Seringueiros, aa U- 
. nivcrsidade de. Brasília, a· 
participação da catcgoría . 

· na discussão do plano de 
:· adoção urgente de "mecn.w 
· · nísrnos que ~uercm n cade · 
· ia de intenncdi:írios, tanto ~ 

:-:: · Segundo o coordenador _,:~ na venda da borracha. q~1.l\n ·. · , : · ... · :- -· 
·.".::, da mesa-redonda, Francis- ; ... ·. to na compra de produtos ---'·. ·.- ·. ·. .. : _ · :.:' ': ·,· 
.(: co Mendes· Filho, preslden /?~ ·de subsístêncía do serín · >:·: >- .- .. ·_ · 

. -:~;.te do sindicato dos -traba _'~': · gueíro" _ ·. . .· · · ~ · - -:: -'.:- · · · 
'L lhadores rurais de :x;apurl, < · . Embora o :Estado rui o t~ - , ·. 
.• Acre, o desmatamento i~- · : nha um. ding:n6stico defini 
. discriminado e a expansao ·- tívo sobre a situação do se _ f'--ic-~-t Pró-M;a;móna 
dos Iatiíundíos provocam a ·: rínzueíro os prlmeíros cs : f unckç:.:o uac .. ~Q •• 

3· 
O? Pro·114 

. - , ·* · ,,,,. • · t•,. •..• ., uac, - - - expulsão do homem do cam · tudos, segundo Thadeu Do · '.3,:itor 6;:;:;=.:.·,a • •· ·- , 
1 
C '-~ria ·, · 

·.~;:. po e o aum~nto de fnvel~s .: ·. min~es "m:>strnm qu~ a J _ .,.:' ,~--"" _ ·--~'~~~-~ Ed, ;~n;;0 r;"·'..-:-- <?~·-. _ 
'-""-nas cídades. A construçâo · - questão crucíal se dá na i· ·, . · .. '-:..,,~----·----. CEP . · · · - 
:-::~,~ da BR-36-1, que liga Porto ',: comcrcíalízaçãc da borra- j ·.: ·· ,. ·. ·:: -.' - . · · · - 

·· Velho a Rlo Branco, já es :· eha e abastec ímcnto do pro · · · -· 
,- tá provocando, segundo • dutor, fica ".amarrado ao .-. . . . . . 

. -:; Francisco, •• correria dos la,- · antlgo slstcma do barracão", ·: - :.· :·.--~ . 
. • .. tl!undlários para comprar i:com prejuízos para o trcba ;- :::. ·.~:_.~;. _-:~::.· .. 
· ··. mais terras · e projetos lho de exploração. Além de l ,. ·. · ~}· · .. 

. ~.:;:.'~ criminosos para desmatar '-;: quebrar a cadeia de lnter- i ·- <··-, ·. · 
· · ainda mais a floresta. Ele mcdíãrícs, é preciso desen- : ... 
dcnunclou também que volver, no caso do Acre,.' 
urna empresa em Xapuri, agro-Industrlats, para bcne · 
pretende desmatar 1.sr.o Clclnr a borrnchn nu prõ- 
alquclrcs de Ilorcstn , pría rczlüo p,rodul()rn, sc« 

gundo Thadr ,, Domlnuucs, 
Ele consldcru qur. n vncn · _ ---- -· - . 
çüo do Estndo 6 exlrutlvis 
contribui com so0:. do ICM: 
ta e n:;:rlcola. A borracha 

· do Estado e sustenta uma: 
população da quase 300 mil 
pessoas na /1.ma.oz:<°ln!n.. 

·- ::- I 

____ . O coordenador do Plano de 
desenvolvimento Inte::;rad~ 

· · do Acre, Plan:i.cre, Edunrc.lr..> 
hh~u Domingues, deren 

- -deu, ontem,' n:i mesa redon 
da sobre "os scríngueíros e 
o dcsenvotvímento da ~\tna 

--~-, ~.- ... _._,.,_ 
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· O · pmidente do Sindieato 
11 

dOi Trabaihadorea Rurais de J; 
Xapuri, Francisco Mendes, de- ' 

· nuneíou ontem durante o l En 
,_ centro Nacional de Seringuei• 
;J ros da Amazônia a intenção dos 
~ granlles fazendeiros da :região 
rJ de promoverem grandes derru 
~ badas e queimadas de terras a 
m partir do próxuno verão aerea 
[.J no. D1sse Chico Mendes que a 
,~ fazenda Bordom, por exemplo, · 
j pretende desmatar, 6Ó no munl-' ., 
t, dpio de Xapuri, mais de mil e ' i 600 alqueires de mata a_ partir 

. fr fJ4 julho do próximo ano. O 
:ft presidente do Sindicato dos Tra ., 
';1 balhaàores Rurais de Xapurl 
il denunciou nacionalmente que ,, 
já começa a haver no Acre uma 
grande especulação · de terras a 
partir da pavimentação da BR• 
a64, entre -Porto Velho e Rio 

1 Branco.. Segundo Chico Men• 
., à!, os f azendeii;os sabem que o l; 

1 Estado agora vai ser ligado por f aslalto ao resto do Pais e pot/ 
, isso começam a correr .prâ co~·( 

fil prar todas as áreas d1sponíye1~· 
(/ para implantarem novos past<r.i· 

iJ para o gado. O Presidente dd, 
Sindicato cobrou medidas urJ 

g gentes do Governo Federal · 
y estadual para pôr fim a · estess 
W "eaormes desmatamentos", eviJ 
i tando-se mais uma grande e 

significativa exploração das 
matas acreanas, hoje repletas . 
de mais de 25 mil familias de 
s.~~eiros .. - 
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· Seringueiros acabam 
~.- . encontro e1ni Brasília 

BRASÍLIA (EBN) - Durante 
seis dias, os trabalhadores que 

. participaram do Encontre :r-r~cio 
nal de Seringueiros da Amazónia, 
encerrado na Universidade de 
Brasília, discutiram mm as auto 
ridades federais a p olítíca de de 
senvolvimento para a região: a 
política da borracha; reforma 
agrária; os direitos dos "soldados 
da borracha"; cultura, educação e 
saúde nos seringais .. 

"Nós precisamos de 300 heeta 
res, no mínimo, para a sobreví 
~ncia de uma familia", afirma 
Jaime d.a Silva Araüjo, presíden- 

· te do Sindicato dos Trabalhado 
res Rurais de Novo Aripuanã, 

· Amazonas. Apenas com a coleta 
. do látex de 300 seríngueíras, o 
trabalhador obtém a produção de 

~ ,, .. ,h-: ..•• •• ,....i,. ~-·- - "' •.•• ••, , •.••.. , :~ -<,,\., ~· r ~ ~- 

borracha suficiente para o sus 
tento de uma tamília", disse Jai 
me Silva. 
No documento final do encon 

tro, os seringueiros pedem ainda · 
a desapropríacão e índen'zação 
dos seringais nativos; a partici 
pação dos próprios seringueiros 
na marcação das li.u:as que irão 
ocupar, com a reforma agrária; 
definição das áreas ocupadas por 
seringueiros como reservas extra 
tivistas exclusivas. 
O documento foi entregue pe- . 

los seringueiros, quinta-feira, ao 
presidente da Câmara dos Depu 
tados e do PMDB Ulisses Guima 
rães, ao superintendente da Sud 
hevea - Superintendência da 
Borracha, Antônio Macedo Bezer- , 
ra, e a dirigentes do Ministério 
da Reforma. Agrária. 

... - , ~! '. ,_:. ,, -- . ~ -··· .. ~. --·- ~ 'f~ ' , •• 
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! 

Para ~tendes, encontro . de ... _·- 
'. seringueiros foi sucesso 

Fv·' · ;:.;. uum fato histórico ,a real!- • - .A,• 

zação de um velho sonho dos - . -~1-~. ~>--~---·-:"'·~, 
. seringueiros, que excedeu as · . .s.fl >- ... _.;._:~ -,, ; ·: , 
. .nossas expectativas e até ~,} -: · __ ,,,, 
. mesmo dos políticos que par (:,~· 
tleiparam <Ias reuniõesº. ~ _ ·, . - 
o que declara o presidente do .. ) 
"Sindicato dos Trabalhadores (,. 
Rurais de .xapurr, Francisco. '\;. __ 
:Mendes. em relação ao I En· t-:: 
contra Nacional de seringuei ~~:- _ - ·. 
rros, que teve efeito entre QS 'ti: _ 
'días 11 a 17 de outubro no t' . 
. auldtório da Faculdade de \ 
tTecnología de Brasma. ; .'.- · · 
1- t· 
f Segundo Francisco Mendes ~ .. ('-. 
ao contrário do que §e espe· -; : ' - a, t . ' ' 
rava. na Capital Federal, os "; 1-.f · •• -. : . -·1 - · . ~ 
,seringueiros conseguira.mt de \. ·, - · · ,. -:-: .. · - ., 
. maneira sâbta, expor as prln· , t- _ ••.. '._. \'::_ · · .:i 
. cipais questões referentes à · ·,.' .::, .;::._- : - . - ... · ,_ · .i;.- /~ 

1 • t d ' .. ,. . ~ "" J exp oraçao e manu ~nção .os r ' · · :. ·_ : ·_ · · ·:: ,. : -· <;,,_1 
seringais. Os pr6pr1os serm- r ,.;,.~ . -~ ;.)· 

. guetrca é que deram rumo .,,..-, · ·'"' · - · ·· · ;,'t';, 1 · • - · ~- ~ :..it 
aos diálogos, disse o Preslden Francisco !fendes , - · 
te do Sindicato d~ Xapurt. 

,--; 

4 -+"- ,_,, 

l~'-:; 1_ , 1 • 

,Os temas principais do En• 
contra foram: a questão da 
política da borracha, · desen 
volvJmento da Amazônia, Pla 
na.cre. asfaltamento da Bli· 
864, aposentadoria dos solda 
do.s da borracha, urna Refor· · A função deste conselho de 
ma Agrária espeeít lcas nos seringueiros é de dar encamt 
l)erJnga.Js. uma poUtlc~ de nhamento as questões junto 

. sa\'ide e educa.cão voltada pa· a Sudhevea, no que se refe- 
ra os fnteresses da eíasse. . re os preços da borracha, 

- ú retvlndicações diversa&, · Francisco Mendes. que par p O r e x e m p t o r e apa• 
.ticlpou do Encontro a ecnvt relhamento de mlnt-ustnas e 
te do Pró·Memór1a, Inesc. da suas transf armações ef ettvas 

. FederMão Nacfon~l dos Tra· em coopera uvas. com direito 
balhores e dos ptõpríos serín a assistência técnica e manu- · 
~elros, assumiu a coordene tenção financetra programa• 
çao dos trabRlhos no terceiro dos pelos conselhos da eíae 
dia, garant:ndo um melhoE en se e estatal, íunto a Sudhe .• · 
r.amtnhamento das questões. vea, Ministérios da A'gricul .. 
Neste mesmo dia. fot formula tura, Interior. Saúde F.duca• 
da. l>elos pr6pr1os, a crla~io cão e da Reforma Agrária. 

de Conselho ?taclonar do St:·. 
ringuelro, que mereceu apro.••, 
vação e teve encamlnhamen· 
td, recebendo lmdiato apoio. 
ao .Conselho Nacional da. 
Borracha/Sudhevea. 1 
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j Hd C mn ~ O DfE FIM~ )r,.,.,-~~-----, 
i .. "Seringueiros defendem 
.. · .. ,._ · ·'.olftica da borracha ..... P - . 

~\ L < _ 1 • 
• • • • ~ • ~ ,, •. • 1 • : - 

- •• ~ • L ' •••• -,, • 

Reíorm1 A&rárbi · :- . - . Saud• o dC\CllYOh i mentu d,1 Am;a~ôni.a. 
Ri:forma Aii\jna, Polill..:a p.iu " U.:-..iptoprj;,.~.io do,· scting;a~ n.tti,u,. Que ~ja. 'fciia unia política de ~údc 
~~adi;a, Puhl•~;a ~ Ab,1\l\.'l:tmc:nto, N:iu. 111,i..!l,t oe 1i:rn1) crn lote,. L>clini\'..iO pn:,cnth,1 'e ~e• ;Mi~1én..:ia n111!ds,·o 
S"u~. ·E.:1u~-a~A0. e Cohura, Apu<,en· da, .irca\ O~'\lp:itl.1~ por \Crin11ucir1A eomo udun tuló"i1:11 de '·acordo com l!I 
lõ1dona C A~,~,tCO\.'I.! po1r.i °' ,uldJilu, li~ r,·wn •• ~ i:x1r.11hh1a~ a\\ciiur.id.1, ;io º'° ni:\'c"i,l;id\.'5 dos )~-r•nailiCiros. Cn.i1k:1 
~1rr.1i;h.i e .,..it1n11u~inu lur.irn 11:na.1\ ali: pl"l,i\ \.\:Ónitucir,h.>Qui: 0~ w:nni1u1:1t11\ po,lm de \i.llÍde cm tu&\ o) M:ttn~al) tkil 
di~u\.,:i~ no 11>. • l::nci.ntru N~~iun.il ck tvuh.sm :a'>l.'!IU.ri.ldO o din:i10 de: \.'n\1i.lf ....:11\ 111,:.ui \.~colhirlo-i p.:l.11 ~umunid •• ds\ Yte 
s~'Ttnguc:ir~1 n:o1h.1,tilQ em llti.l)ih.i d~. 1.! ª rld.:11.irlo,. :i · A~,1:mhl~i.1 N;iciu11111 i.4-m111ucirm.: · G:mmti.:i de 1tan,po111:. 
l7 dc,ic mes, p.:h>\ E~i.idu\ de f{on:lonii.l, ('11n,1i1uinti: par.i dc:kn(jcr uma·lc:l(i!J11.~.io ;a1cnclr111cn10 e intcm:aç.io ho,1111.il.ir 11<,,1 
Mrc. A~,:.~·º"•"~ e P:..ra.. __ ílur<."1.il e tun,li;irja de :J\.·urdo cum SU:4.\ ~rin11uçir~ F ,dc_wil.~ l:amili;i, em , •• ....,~ ·u.: 1 

A. cun~hl\,m Ili um do,.nmeniu .iprma!lo lll~·n,id 1rl ~ •• ,1•· .·,r·, ..• ~ • . n·· ~·!>.,,'d,.dc . • . ·. : e~ • • ' 
1 ,, d 1 • • ,\:,n-~~MOO ,.,•,, ~~- ~- • < i:m (l ~no1rtõ1, curucn o ;i ll't'nati\;a) par,. O\ · . · -· e·:·- · . . . ': • •. . · 

pniblcm.i~ que: 111,1111.:m ;i cla\,l' _ Pol•k~ pau• borr•c!i. . · · To,lol ~~ SC(llll(UCIN~ ,te?' d1rc110 "º - 
~(ringu.:ir.i d;i Am •• .1õni:1 e cnir1:1i1ue ,.0 O \,:nng.il nauvo deve ser prc..cn :i.110 e c~tullo. EY.:olas ele . ..cnn,uc1ro~ cm toilvs 
deputado UJy,,c, Guim-lr:l(\ cume n~o ucubado, · l>c,e .~cr ~~~11ur;id:i a u~ lug,m.:io ~ p:m1 lod.i\ 11, idaclc,. com, 
rci>ro:~n1an1c du r..u, 0 Gmcrno. n:pn.:...:111.1\'jo do, ~nnl(u(1ru~ no Cpn•. lj11~l11111:r numero ele .iluno\, ,\~ """col.u 
· DOCUME!'iTO velho Nadon:11' ch Borracha r na ,rk1cm !.:r ~aran\iilo o ma1"rial r"·nlar e 

.Di:s.mtphlmediu da Amiuôni• . SUDH EVEA. P.ca1u,1c \(."nlC~tr.il do mcrrnda, ·C.ikncl.írio c,,,,lar que rc,pdle. 

E . . 1. . d d pn:\·,1 d.i borr acha, Que a n1inau~ín,1 wia "' cpo,·;" de pt;in1i11 r o rqpmc eh: ch'ut;a~ 
•· lll(IJIIO\ uma po 11tca e c,cn· . . !· , ·• , ,.. . · 

1
. A . 1 i1iln11111,1rad.i cem por cento por 1 :i l\'111 •• o. e pn:m.o pkwn.ir ;i cul1ur, 

rn 11mcn10 par:i ;i ma1on1~ que at~m .i . . • • • . 1 . ·.1 d , · . d . wrmiiu.:1ro,. com .1,\1,tcno:1:i tccm..:1i c ,1 r, 141 o, c1crn,o a ~"'-ol;i inf,)(mar 
~u, antcrc,~'ll '" ~nn11uc1ru, e 4uc . ., . 1. h · - . 1 , d. . N• . fun1~l·kli1 p,:l,1 SUl>Hl:'.~'cA. am cm n l>Cnnii:uciro '°''je a rc~hd:111e ihJ r.:pl!llC o~ no,~~ 1rc110~. "º .ic~·uamo\ , • · . :; . , · · po1Í!t, . •- ·. . • . . • . : ... 
um:i poli1i,·:1 p.ira o dc....,nH1himi:nio d:i . , • · . · • , · 
A • . I , , 1 Pol•lf• de Ahu1tdmen10 Api>loC'tltadurla e Anluenda " ·, <, ma1on1:1 lJUC ól\orc,;a .• ) ttr.int ,·s - ·• , . ·, IJ ., ., ' ' : 
en1prc-.a\ que exploram e ma"Jo:ran1 {)111: ~~·ia priubiila a ,·0:1111.i pela COBA L . · p~ra ot MI. 1"º1 ~· botra,h• : ! · ' · ; 
•trr.ib.ilh~dorne devtroem :i. narurcza. ,111, pa1n·':'-"\ lJLIC o~ ,.:nn11u,·iro) ra.-am'11 Con,iclerar C'u1110 ~,lo.ulu lia borr •• ,h.i ~ 

~1i11imos a particii,a,·ào de 111111.1, o, l<w.,Ji,a\·ào atra,.:-~ 11.: ,,·m úqe:iu,. Ouc a, Lud<J\ li\ 'tl:IÍngui:iros que fO:Íl(r .• ram pJra 
· proi1:10~ e: planos de devcnvclvimentu pi.!r.i .:mti.,r,·.i\·Õo:~ da COIJAL ~11mprcm a a Aq1;i1,ini.t e o-. que ját.r.ih.1lh.11am no-..,: 
;a re~ilo lt'lanacrc. Pulunvr,,c:,1c·, 1,,.,rradia drresurnentc do pro.huor, i:11· ,:~1r.11hi.,.mo no per lodo in1~n~11í, .• ,3o , , 
A~{.i1Lan1~n10 BR·.lM e ouiru,}. a1r11,.:, ,1.: ,-~1s1.1ndo cm. lug,m:~ mdrcudos ~cJ05 1la pr.~111,;~o da ~orracha par.a o ~rur,o [ 

. no,0,01 ·óriiio~ de d;i,,c. dur .• rue M1,1 !'.1111h, ;,111, de Tr.1h;ilh.i,dur,.,, Rural\ e 11.: "111:rr.1. e '1ui:J.1 c"ci,1m 1."'1111; Ul u11 m:u, ·, 

1 
lonuulação e c~~Ul;ào. · · · 11h,·,l.:cc11il<1 ponrualmcuic ao r111..-'1r11 de .•• 1111, ,I~ 111i1d,:. Ov 1ro1tjJlh,tcl,1f\·, vun- ' l 
: Nlo :i.:citamo\ m:i 1s proictos de u.11!(cm, in,h1,n~ cli1 ul11-Jnd1.1 o rnevmo -.id.:r:.11.1' n.:,1,1 pru11u,1a l 1cr,lu dircllo " ·. '. 

l rul.1nva,;l,:, do I NCJ{,\ i:m ârc.i, d~ 11.-lu r.i,h11. Ouc .1 COBAL a1~nda :i 1o<lo\ uma 1mkni~a,Ao rnrr~"l'""'h:nli: ;i 20: · i 
l ~1:rin11ncir;i~c..:a,1ant11:1r.A~. u, r.~" li"~ n.'1u ,:.u :ih:nth,\o,. , • · 'l.l]~n,•~ mi111111u,. ; . ·.- . . 1. 1' 1 

~--__::..::o;!"~...:....:.:.... -~-·- ..•.. .. ·-. ·-- ~ .... - ..---- ·---~ .•• : .•• ---- ~~ ... --=---·-_ .. : _ __..~~ .. J .. 
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Os acrlugaeiros do Acre, AmuoD~ lloDd6Dia e Par6. fimam 
pose espedal PaJ'a a Folha ao caatarem, todos juntos, o Bmo do · 
Seringueiro, com o qual abriam e fechavam os· debates do I En- . 
nmtto Nadonal · ._de Seringaeiros da Amaz&lia. CompoaCo por ai• 

· guns seringueiros do Amazonas, este hino tem grande significado 
para a luta dos seringueiro& da região por melhom ~ de 
vida. Ei• a letta do bino: - . - · : 
"Vamos dar valor ao seringueiro. . , . 
Vámos dai· valor a ena Nação. --· ;· 

. t com. o ttabalho deote povo que ' ' 
se faz pneu de carro ~ pneu de avião. . ·, ·· · . , · · .. ; · .·.· · 

1 da1iDh .. . . '· .- :f .r.eram a ~ . - a.. . . . , . . . ;, ·. '· 
Fueram o chiDClão. , -- . . , · · : .. t- 

1111 I nventaram a botina que a-~ nlo morde Dão. ,!.' .•••.. -~----- .• 

YTanta coisà da borrama· que eu a!o tenho es:plicaçlo. · · · 
Encontrei pedaço aeia em ~ de preuo". (N;ina 2) 

: i-~ 
!t> 
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Seringueiros .querem .mais ação daqueles 
~ ; . . . . 

que ·110 Congresso def endem nosso Estado 
_.,._ . . . . -· .. . ~ 
'· Cerca de l:!ll seríngueíros de lkn· 
dônin, J\mnzona~. Acre e Pará roa 
l!zarnm o I Enconlm Nuc:m:ul dos 
Scringucirns, organizado com o fim 
cspeetüeo de levnntar todos os pro 
blernas vividos pelos seringueiros 
amneônícos, como: questões rundJ.1· 
rins, ecológicas e, príncípalmente, a· 
detesn da selva amnzônlcu. O oncon 
tro (oi renllsado cm Ernsflln, de 11 
a l'l de outubro, e no final íol apre- 

('"", sentado um documento contempjan- 
· do as principais deliberações tome- 
das. · . .·. 
· Os seringueiros do Acre foram re 
presentados pela maíor delegação : 
presente no encontro. Exceto o de 

· Plácido de· Castro. todos os outros 
sindicatos de trabalhadores rufais 
enviaram delegados. Alguns polfü· 
cos acreanos, ou melhor, o 'senador: 
Mário Mala, o deputado federal Alui• 
sío Bezerra e o senador Jorge Ka· . 
lume tentaram mostrar aos serín- ·. 
guelros que desenvolviam um tra· ... 
balho sério em Brasma. em defesa, 
dessa. sofrida classe, mas os serín- . 
gueíros, cientes de que não estava· 
sendo reíto nada de extraordinário 
por estes políticos no · Parlamento 
Nacional,- responderam que nãô 'bas 
ta apoio moral da classe politiza, "os 
politicos têm que realmente legis• - 

0 lnr a nosso favor", disse Osmaríno 
Amàucio, um dos participantes do 
encontro. · 
. 0 documento elaborado pelos SC• 
rlngueire,s no final do Encontro esU 
embasado' em· 7 pontos fundamen 
tais:· desenvolvimento da A.mazô.ua., 
reíorma agrária, politica para a hc:r• 
racha, •. · .polítíca de ·abastec!nl.ento, · 
saúde, educação e · cultura, e 9t'O· 
sentadoría e assistência para os r.x 
e a tuaís seringueiros. · 
~ão foi mostrado pelos seringue!• . 

ros presentes ao encontro, nenhu- · 
ma resistência explicita ao desenvol- . 
vímento tecnológico da Amazônia, 

· desde que não venho. afetar os meios 
de subsistência dos homem que 
aqul deposítaram suas energias e 
hoje dependem da seringa e da. eas 
tnnha para sobreviver. Os seringuei· 
ros querem uma pclítlcn de desen 
volvlmentõ que vá de aeordo com 
seus princlpnis interesses,' com opor 
tunido.do de partlclpaç~o na "elabo 
rnção e cxccuçüo de projetos dcsen· - ·- ··- -- 

:_ 7'l'up,;s\M n t;~·Í cm m1•,tuclail 1d11 e,,:· 
,:i: 1 vemo tcderul, i::cudo que algumas 

cst.üo no seu inteiro ulcance Imedia 
to: que o creücnclamcnto para r. 
Cobal scj~ feito pelos prõprlos se- 1 

. ríngueíros, utruvés do seu síndlcn- · 
. to; que scjn expressamente proibida 
a venda-de produtos da Cobnl para 
marrctclros e seja ímcdíatamente ; 
adotado o slstcma c:c postos ambu- 1 
lantes da Ccibal nos seringais. O.:..! 

\ 

seringueiros são pela saúde preven- ) 
tiva, defendendo o atendimento mé- ! 

·. díco-odontolõgfco para toãos, com o. f 
postos de saúde abertos e abastecl- { 
dos de medlcamentos, pnrtícuiar- \ 
mente os Jndispe::.sávels: soro imti- ; 

. etídícc e outros, · 
Si,r.fogueil'OJI Cue111 reJv.ind.tcaç~o· . "Todos os seríngueíros têm direi-.! 

· : · · · ·; ;_,,. · ·· to· h educação". Esta toi a defesa 
volvimentlstas preparados::;: para .. a : feita por dezenas de delegados, 

1 

região amazônica. ; .-: ., .. · .::-: .. quando o encontro pass_ou a díscu-": 
Com relação à. Reforma Agrária,; tlr a questão da educaçao e o aces- , 

os seringueiros se 'posíoíonaram . so dos seríngueíros à escola. Dele~- ; 
, pelei· · desapropriação dos~ seríngaís ' dem que os professores das escolas· 1 
· nativos e pela demarcação das áreas:·, sejam membros das comunidades 
dos serínguelros pelos . próprios se-.'. ·J eleitos pelas próprias comunidades, 

· ríngueíros, uma vez que só eles têm.,' o que sejam possibilitados encçn~ 
conhecimento da extensão das suas.": .. tros amplos de todas as áreas, vf. 
estradas de seringa. Não aceítsm a :"" ··'. sande o aperfeiçoamento do p~al 
divisão· das terras em lotes; e ex!~·;, · que e.ss.1mlr as monltortas. · •.· ., :·:· · 
gem que as deliberações do 4.0 En~ :1; ·' O último ponto do documento en-. 
contra Na.clcaal dos TrabaUladores · 1· · tregue h vários ministérios e· ao více- _i , 

Rurais_' se;am íntegralmente ~.r~p.ei·· r . presidente da Repúbllca, depu~ado · 
tadas •.... ; · · · · · ' · - · ç·: ~ Ulisses Guimarães, oreocupa-se com 
Para os seringueiros, é ímportan-z, a questão da assístêncíe e a apo- 

te que todos os seringais nativos se- ·. sentadoría dos ex-soldados da bor 
Jam · preservados, que seja assegu- ·; , racha. Todos os seríngueírcs que tí 
rado a participação dos seus repre- . · verem comprovantes de patrões 
sentantes no Conselho Nacional. da. ·;, . que trabalharam durante o período 
Borrarha e da Sttdhevea, que haja ' do estorço de guerra, ass'm como. · 
estipulação de reajuste trimestra! ~ · .os que apresentarem comprovantes · 
no preço da borraoha-com-àmpla dí- > da CAETA, SENTA e outros, devem · 
vulgação via Radiobrás, 'e·:a 'criaçã,\' -;·ser·~·; ímedíatamente . aposentados; 1 
r.o conselho nacíonal rios serínguél- · que seja estebelectda uma pemã, . 
zos. Foi decidido ainda, que os se1 . aos soldados da borracha de, no rní- ·, 
rlnguelros amazônicos devem Iutar.:' ; nimo, 3 salários mínimos; que os 
pelo retorno dos bresüeíros · que s~ ·• ·· at:uugueJros recebam aposentadon •• 
encontram cortando seringa na BO··.-·::. depois dos 45 anos d,. idade, assím -i 
Uvln,·nssegurando a garantia de tra-: :, : como ot, inválldos, viuvas e os se- : 
báalth1o. ~~i,.:~~~-~.~- br~?.U~lf~sf-~% ,s~~,;.,:: ·; f1fn1 &'!:l;-f~os qu~ .a~1,1am fC?ra ~o Bra• 1 
p r a., . . . .-,, .... • 1 , . s • . 
Nas questões relacionadas h po- ;.,. ·1 ·, Todos os participantes do encon- • 

. Iítíca de abastecímento, saúde, eduJ•1111 tro saíram stitis!eltos com ~ semana 
cação e cultura, e assístêncía e apo- : , de debates, e a esperança d que ou-:' 
scntadorln pnr!l 'os -sertngueíroa, as ,~;1 ·~ tros po.ssos nesse senttdo sejam ere- t 
anãtíses. rettas apresentam sevcrn!l ," , tuados · brevemente pelos rntnlsté- 
crl ucas · hs formas udotudas · u ~á o •. ,:· ·. rios competentes do· governo ledo- • 
mornento; apontando uma: ... sérle de.(~ 'rol. ·t , · ' . '· 

•• ,._ •••• ··";~..,·· • ~·' • ,.14,o,,, ••• ,'I.~~ .•..•......... " . 

' 
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r· REVISTA SENHOR 
Reforma oorária 

Fora do barco 

O primeiro dcsdobrarnenro coh 
ereto do Plano Xarional de- Re 
fonna Agrária da ~ova Rtpüblica. 
apare1m:mcn1e, fu~iu um pouco ã 
1ratlk;io brasileira. Em \'<.'7. de se fe- 
char mais um órgão que resolveu 
desencadear o proct>Sso. o próprio 
presidente do Incra tomou a inicia 
tiva de sair de cena. Xa sexta-feira. 
JS. José Comei da Silva entregou 
sua (arta de demissão. auto 
imolando-se em nome de manter a 
Iidehdade i proposta original, que 

0.on?-iÔ<TúU cksfigura~a no texto fi. 
,aai dh,.lga<lo. Com ele.", dernitiu-se 
rambóu o procurador-geral do ln 
era. lu;,. Edson Fachin, e roda sua 
assessoria Os outros diretores, por 
recoruennacão de José- Gomes. evi 
taram a ,lcflli!.s;io coletiva e estâo 
'tuemtq ma "teste da prática" com 
o plaf}O de reforma :.g;ária: preten 
dem ·.~b!.t'tvar, nos próximos três 
mes •. ti ({JlOO Se desenrola O pro• 
<.CSle-C>!~ de elaboracâo e aprovacão 
dos :,;l:..!los regionais, a\:al.iándo a 
.i><-'~·~·1Lfüt1adc -~:.~~~~l~,~~.~~5:3. 
de útil com os "salvados do incên 
dío", ou seja, com o que sobrou da 
proposta original de reforma 
agr.iria do lncra/Mirad. 
José Gomes saiu e contou por 

que. · Ele considera que o plano 
0aprovado está aquém do próprio 

Estatuto da T erra, do qual foi um 
dos elaboradores. Entendendo que 
houve um recuo de pelo menos 20 
anos no processo, sua saída pre 
tende marcar a posição técnica e 
polüica que defende - e defendeu 
durante esses anos todos, inclusive 
na Associação Brasileira de Re- 
forma Agrária !Abra). ,, 

Jã · nà i·poca de finaliz;~~o .do 
plano, quando a proposta foi enca 
rninhada para avaliação do presi 
dente Sarnev, Gomes e sua equipe 
vararam noites questionando a via 
bilidadc de continuar lutando pela . 
proposta. :-.=a véspera de sua apro· 
vação, quando, com concessões de 
pane a pane, um acordo parecia ter 
sido alcancado, o ministro :-,.;Hson 
Ribeiro foi chamado a Palácio para 
últimas corrccôes, Li, reunido com 
Sarnev, Célio B01ja e um jmist~ de 
São Paulo, recebeu propostas "ab 
surdas". tomo a inclusão de aden 
dos afinnando que. "a desapro 
pri~1,'ào não i: essencial" e que "a - -~· , ,..... :···· .. 

·- - . . - .... 
·--- 

reforma agrária é um c.1pí:u!c• da 
policie-a agrícola". Isso arendia IO· 
dusive ao cntendim •. 1•l•.J t!ldn;feli· 
tado pelo Conselho ce 5<1,,'l<r,m<a 
Nacional, l\esS<· dia, 2pó·, a í~\•ni,\o 
no Pal;do, houve ,útic-J1ac,k, com 
o PMDB. envolvendo ·e pru,i~l'ntc-, 
do partido, L:lysses·G•Jirr,ar.ie,. que 
procu:·nu êarnev n?. S!'lllidn "" ~,i- 

. tar o que.- serra conWJl'l"2,J.:, 'Jl:l son- 
te pelos ddcnsorl'.i da rctonna 
agrária. "Barbaridades ci~~,.,f." rioo", 
. e r d • " •1 1 mrormam rentes o nvra, · f·t.< e- 
ram ser evitadas, mas, dt ,wc1lqticr 
forma, as porcas foram fe~!,acfas.'' 
O plano saiu capcnr0:. ~- ~~ rl_~:1.:.~ 
que o regulamenta presen"OU os la 
tiíúndios da desapropriação, esri 
mulando os arrendamentos e par 
cerias. José -Gornes entendeu que, 
desse jeito, não é possível cumprir 
as metas propostas, e começou a 
discutir sua saída. ·. , , i 

Na terça-feira: J.5, comu~;~~u a 
intenção aos seus assessores e dire 
tores, e. à noite, sua decisão já era 
irreversível, No dia seguinte, o mi 
nistro Nélson Ribeiro foi comuni 
cado, pe,la manhã. e à tarde. infor 
mou o· presidente Samey. Nessa 
mesma quarta-feira. o governador 
de São Paulo. Franco Montoro, 
também íoí comunicado. pelo pró 
prio José Comes, com quem voltou 
a se reunir na quinta-feira. 17. Fo 
ram avisadas, também. liderancas 
da Contag e da C:-:BB. Reuniões in 
térnas multiplicaram-se no ·Incra. 
avaliando a conveniência da dernis 
são coletiva. josé GomC'S a desaron 
selhou, e alegou suas condicôes 
pessoais para não remar, particular- 
mente. o "reste da prática ". · 

O presiderue Sarnev aceitou a 
demissão de José Gomes com rota! 
rrnnqüilidadc. iâ pensando no 
nome 01.• seu sucessor, o que nâo f 
de se esrranhar. uma vez que não o 
considerava ~pccia_l_,~!~nte hahili- 

doso. desde a divulgacâo da pri 
meira propmra. Além di)~, desde 
antes· da pm!o<" do titular do lnrra, 
recebia pr~\(){."S parf suhstitui-Io. 
O mesmo não aroruereu no Incra. 
Os 'runcionário\, ~t'nC'rali7ada, 
mente, lamentaram e revoltaram-se 
contra a saída de seu presidente. 
Reunidos, chegaram a planejar 
uma rnanífestacâo rnacica de apoio 
a Josi- Gomes cm lrenre ã sua resi 
dência, e só desistiram por reco 
mendação da espo~ dele, que pt'· 
diu que.- evitassem as emocões for 
res. Decidiram. enrão, correr um li 
vro de assinaturas e frases de despe 
dida. Nas assessorias, o clima era 
de profunda remira, com quesrio 
narnenros amargos sobre o que le 
ria de fato mudado com a :\o\·a Re 
pública. Levantou-se, inclusive, a 
descrença de eferivar urna" reforma 
agrária no Brasil sem o' engaja 
menro das Forcas Armadas e o lor 
talecimenro dos partidos pcliricos. 

Na Conrag. iguahuenre, a saída 
oc josé Oornes. mmirlcra<lo homem 
símbolo da nfonna .J!!Y"'jna. t~tL'()U 

· ; m.ge1.a e preocupacão. 1 eme-se que . 
o novo presidente roo: esteja suri 
cienremerue rompromelido com a 
causa. Haverá novas demissões no 
Incra S<' isso ocorrer: O 'ministro 
Nélson Ribeiro. pór ~ua ver. ticou 

- • 1 •• 

novamente' ~·m inrõanpcfa pmk.io. 
lgualmt'nt<' nc·n·pcion.1cio; com a 
,·c-rsãn final da reforma ai,árfa. C", j,á 
orupado (1TI arrírular uma ~uCM'-in 
<111'" não in\iahili1<· ele•, \'t7 ~u;1 c-xc·· 
01c,'ào, irisou a (mira rt·,1.l ccmquj..,;1 
obrida: o plano cit-linc- 1~m <"p,·u,n 
poliriro .. 011 -.(·ja. melhor um pl,tnn 
ruim no q11<' nenhum plano, F í,'° 
·m<..,rn:, cfüo;c• jn'f' GonJC'~, ;1pm a 
divulgarâo do documerno, rornra o 
qual agora finnou pm1~ão; 
A,.,,~urar ('<.~· , ••• p;i<:o polirim foi 

ttunhi'Tll it pn'Ornpac.i.o no \1('f'• 

lí,kr rio P\lDB. ch:pu1ado Arrhur 
Virgílio :"\<·lo. ao l~lar nn rmwiro 
:mo111ro ~.1no11al ,k. S<-rim,'lac·iro~ 

cl.t Am,11,llliil. < 11(' e u:ilific 011 o 
pano dt• ··11111,1 ln1,11 ;icàn" t" "um 
<·ngano·' t" t«·1 r<·Í\1ncii, ;1cõc ••• l'~pt'.O· 
fiei,. P,1rct mai<. dC' 1 Oíl <.('l'ingul"irn<. 
rc•11nirln, •. <'ma na ,1,,arla. c·n1 
Bra,ilia. o •. nn10~ dn p ,1110 ..:io un~ 
dara dc,1111n,1r;irâo dJ nr,·, .•• ,í. 
êladc• dr• nu 1h1h,,1<.·,i1l • e 1a d;1<.<.r 
~liarlnr;.1. T.unhi·m e, rnini •.• 
Iro :".i·l,nn. R1lw111 • .11nh11i .i or· 
~.marar;io <l," 11.1h,ilb:11iPH.., 11111 
p,1Jx·l l'uncla11w111;1I p,tr,i a rt";lli,:n,io 
cL1 rvlorma ~~1.in:1. e-, 111-..."<··~ 11111111. 
pn ,n 11,1,·.1 11111 nunw 1 (':1 l11H'nt1• 
,·cm1pn 1nl<'lidn , nm a cp1r~1.io p:1r.1 
,\uc'11c·r .Jo"'·. C,,mc·,. l 'ru ckl\ no- 
1nc, 1n,11, l111,11!,,-. ,,.,1.1,kir,•. c·ra n 
cl11 p.111li,1.1 J.rn, C...11 lo, Glwiic,. 
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TU E EU 

I 

Seringueira, Seringueira 
Abençoada por Deus 
Apesar de não ter seios 
Tanto leite já me deu 
~ eu ingrato que sou 
Vou cortando o lado seu 

II 

Companheira Seringueira 
Deixa eu te acariciar 
Desde criança sonhava 
Contigo me encontrar 
Tu na floresta Amazônica 
E eu lá no Ceará 

III 

Mais um dia aconteceu 
E agora·aqµi estou 
Olhando em teus lindos ra~os 
O ninho do beija-flor 
Es uma mãe caprichqsa 
Que a natureza criou 

IV 

Agora eu já te conheço 
E vivo a te explorar 
Em troca de todo o bem 
Que fazes para me ajudar ~ 

Dando teu precioso leite 
Eu fico a te maltratar 

i 
1 
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.• V 

' 
Perdoa mãe generosa 
Tão grande ingratidão 
-Se faço isso contigo 
Não é com satisfação 
Pois é com as nossas vidas 
Que enricamos o Patrão 

VI 

r>. 

Tu te chamas Seringueira' 
E eu seringueiro sou 
A dor que nós dois sentimos 
Por.causa de exploradores 
Está nos unindo mais 
Pois somos dois sofredores 

VII 

Tu vês o meu sofrimento 
Como ê o meu trabalho 
Passo a noite na floresta 
E é só contigo que falo 
Seringueira se eu pudesse 
Ser forte como os teus galhos 

VIII 

Tu sabes ó Seringueira! 
Sou amigo verdadeiro 
Tu nao recebes carinho 
Eu nã~ conheço dinheiro 
Os ricos se lembram de ti 
Mas se esquecem do seringueiro 

IX 

Mais um dia minha amiga 
A coisa vai melhorar 
Serei o dono da -terra 
E vou poder te zelar 
AÍ sim, .serei feliz 
Quando vier te encontrar 



X 

,•, 
··' 

Nós somos da mesma terra 

Onde canta o sabiá 
Onde a Reforma Agrária 
Dizem que já vai chegar 
Pra dar terra ao Seringueiro 
Pra morar e trabalhar 

XI 

Quando isso acontecer 
E. a terra já for nossa 

Vou te fazer um poema 
O~ Seringueira bondosa 
Seringueira mãe leiteira 
Seringueira mãe generosa 

XII 

Se eu fosse um poeta 
De muita inspiração 
Ia escrever um poema 
Com muita satisfação 
E entregar pessoalmente 
Ao Presidente da Nação 

XIII 

O poema falaria 
De uma grande união 
Do seringueiro e a pátria 

Do caboclo e o patrão 
Da falta de assistência 
Dada pelo Presidente 
Pra vergonha da Nação 

J.S.ARAOJO 
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PAI NOSSO DO SERINGUEIRO 

Seringueira que estais na selva 

Multiplicado seja os·vossos dias 

Venha a nós o vosso leite 

Seja feita a nossa.borracha 

Assim na prensa como na caixa 

Para o sustento de nossas famílias 

Nos dai hoje e todos os dias 

Perdoai nossa ingratidão 

Assim como nós perdoamos 

As maldades do Patrão 

Ajudai a nos libertar 

Das garras, do regatão 

Amém ..• · 

J.s.ARAOJO 



História dos Seringueiros da Amazõ 

nia e dos Soldados da Borracha 

Jaime s. Ar"aújo 

I 

Meus amigos de Brasília 

do planalto brasileiro 

eu vou contar pra vocês 

um caso bem verdadeiro 

vocês vão vicar sabendo 

como vive o seringueiro 

II 

• 

No Brasil, o seringueiro 
é o caboclo amazonense 
o indio e o paraense 
acreano e rondoniense 

paraibano e baiano 
e o arigó cearense 

III 

Eles vivem na floresta 

não tem comunicação 

não sabem o que ~uer dizer 

uma civilização 

só conhecem o comboieiro 
os capangas e o patrão 



·• 
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.IV 

Por isso que dessa gente 

não se houve nem falar 

eles moram lá na selva 

só aprenderam a trabalhar 

são escravos de um homem 

que apareceu por lá 

V 

Essa gente lá na selva 

trabalha o ano inteiro 

sai ano e entra ano 

e não recebem dinheiro 

se quer saber quem são eles 

são os pobres seringueiros 

VI 

Lá apareceu um homem 

com um ar de cidadão 

disse ser dono da terra 

construiu um barracão 

avisou pra todo mundo 

agora sou o patrão 

VII 

A borracha que fizerem 

vo~ês vão trazer pra cá 

e se me faltar um quilo 

caboclo vai apanhar 

aqui quem manda sou eu 

todos tem que trabalhar 

VIII .. 

A partir daquele dia 

começou a escravidão 

·não houve mais liberdade 

todos devem pro patrão 
lL 

emtregam tudo que faz v 

e recebe uma raçao 



·. 

IX 

Não podem ir à cidade 
pois não tem o que vestir 

ainda apanha dos capangas 

se começar a exigir 

vivem tão amedrontados 

que nao podem nem fugir 

X 

Se alguém tenta fugir 

é logo oapt.ur ado 
o~ capangas do patrão 

traz o pobre arrastado 

amarram em uma árvore 

e tira o couro do coitado 

XI 

o seringueiro trabalha 
dia e noite sem parar 
no fim do mês o patrão 

manda o comboio buscar 
leva toda produção 

sem o preço perguntar 

XII 

r. Só no fim de cada ano 

é que o pobre seringueiro 
pode ir ao barracão 

conversar com os companheiros 

lamentar a desventura 

do trabalho sem dinheiro 

XIII 

O filho do seringueiro 

magro como um palito 

sua mulher nem se fala 
tá chupada de mosquito 

colando bem o ouvido 

dá pra ouvir o grito 



. 4. 

XIV 

O seu nome é chamado 
é a hora da razão 
venha ver a sua conta 

lhe avisa o patrão 

vai ficar devendo tanto 

mais uma decepção 

XV 

r: 

Eu moro naquela mata 

não sei quando o tempo passa 

assim dizia o seu Pedro 
um soldado da borracha 

cónversando com o Chico 

companheiro de desgraça 

XVI 

Naquela hora se ouviu 
o grito de um sujeito 
tinha acabado de ser 
dispensado sem direito 

reclamou de sua conta 

levou um tiro no peito 

XVII 

• 

Dos seringais da Amazônia 

eu agora vou falar 

vocês vão ficar sabendo 

o que se passou por lá 

como foi que os patrões 

conseguiram enricar 

XVIII 

Foi no ano trinta e nove 
quando a guerra .começou 
que um decreto do governo 

lá no norte chegou 
os que não foram pra Itália 

pro seringal se alistou 

,. 
(" {, 
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XIX 

Foi aquele corre corre 

para o povo embarcar 

ser soldado da borracha 

era na certa enricar 

uns deixaram até fazenda 

pra pagar quando voltar 

XX 

r: 

Mais que coisa vergonhosa 

para o povo brasileiro 
eram os escravos·brancos 

dentro dos barc~s cargueiros 

lá no fu~do dos porões 
começou o cativeiro 

XXI 

No ano quarenta e dois 

meu tio foi se alistar 
e a vinte e seis de junho 

foi a viagem fatal 
deixou o seu Ceará 
com destino ao seringa~ 

XXII 

__ , No dia trinta de junho 

atracaram no Pará 

ele chamou um marujo 

e pediu para soltar 
o marujo respondeu 
ninguém veio lhe comprar 

XXIII 

Ele olhou a minha tia 

ela estava soluçando 

ele lhe disse Maria 

eu já estou desconfiando 

que a coisa é diferente 
eles estão me enganando 
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XXIV 

Quando foi no outro dia 
logo cedo de manhã 
se apresentou seu Fugencio 
lá do Rio Abunã 
eu quero oitenta homens 
ê ordem de tapanã 

XXV 

Meu ti9 foi escolhido' 

pra com ele trabalhar 
minha tia coitada 
tratou de desembarcar 
mas foi pra outro porão 
_porque iam viajar 

XXVI 

Passaram-se trinta dias 
nesta viagem sem glória 
sofrendo mil privações 

no porão de uma gaiola 
ja chegaram lá doentes 
sem um tostão na sacola 

XXVII 

Sofreu muitos desenganos 
sem parar de trabalhar 
doente e passando fome 
resolveu se arriscar 

ir falar com o patrão 
e pedir pra voltar 

XXVIII 

Chegando no barracão 
resolveu logo entrar 
viu seu Fugencio Batista 
numa rede a se embalar 
disse a ele boa tarde 
é tratou de se sentar 



XXIX 

Seu Fugencio disse a ele 
seu ·Raimundo venha cá 
ainda é quinta feira 
você não foi trabalhar 
só leva mercadoria 
se a borracha chegar 

XXX 

Seu Fu~encio estou ·aqui 
mas nao e pra comprar 

• 1 eu me can~ei da seringa 
vou voltar pro Ceará 
me sinto muito doente 
e quero ir me tratar 

XXXI 

O patrão disse tá bem 
pois já terminou a guerra 

e~ vou pagar o seu saldo 
você vai pra sua terra 

porém ele não sabia 
que lutava com uma fera 

XXXII 

Ele saiu satisfeito 
e ·ao chegar no tapirí 
disse pra sua esposa 
vamos emboz a daqui 
vou receber vinte contos 
amanhã vamos partir 

XXXIII 

Cheguei lá feito bonito 
comigo não tem lambança 
deixe tudo que nós temos 
apronte só a criança 
aqui deste seringal 
levo um filho de lembrança 

.7. 
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XXXIV 

Partiram de madrugada 
com destino ao barracão 
quando o dia amanheceu 
ele falou com o patrão 
recebeu o seu dinheiro 
~ deu-lhe um aperto de mão 

XXXV 

E saíram rio abaixo 
felizes como a aurora 
porém o seu desenlace 
estava chegando a hora 
pois o tiro de um rifle 
jogou seus miolos fora 

XXXVI 

Uma vida de trabalho 
se acabou naquele dia 
ele morreu abraçado 
a sua esposa Maria 
seu filho ficou sem pai 
a partir daquele dia 

XXXVII 

Seu Fugencio quando soube 
cqidou de seus funerais 
prometeu fazer justiça 

destes atos tão brutais 

o dinheiro se sumiu 
ele não viajou mais 

XXXVIII 

Era assim que acontecia 

com o caboclo brasileiro 

com o soldado da borracha 

que se tornou seringueiro 

alguns foram sepultados 

outros os urubús comeram 
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XXXIX 

De uns tempos para cá 
a coisa modificou 
o patrão mudou o jogo 
o capanga se mudou 
porém a situação 
ainda não melhorou 

XL 

{'· 

O pobre do seringueiro 
pega a sua produção 
bota em sua canõa 
e leva p~o barracão 
recebe quatro embrulhinhos 
dinheiro, nem um tostão 

XLI 
t assim que aconteceu 
nos rios da Amazônia 
o seringueiro, coitado 
parece um cão sem dono 
porque as autoridades 
lhe deixou no abandono 

XLII 

• 

Este povo valoroso 
mora nas margens dos rio~ 
e. tem para seu conforto 
a mutuca e o frio 
a fome e o capapana 
a onça e seu desafio 

XLIII 

o burrachudo, o morcêgo 
o pium e o degrêdo 
mesmo com este conforto 

ele se lavanta cedo 
as duas da madrugada 
entra no mato sem medo 

Í· 

t. 
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XLIV 

Agora vejam amigos 
como vive o seu irmão 
sem dinheiro e sem com~da 
explorado do patrão 
agora pra completar 
lhe aparece o regatão . . . 

XLV 

r- 

O regatão é um barco 
de um homem sem coração 
que viaja pelos rios 

com a su~ explo~ação 
tocando de porto em porto 
com seu ar de ambição 

XLVI 

Chama pelo seringueiro 

pergunta o que ele quer 
diz que têm cachaça boa 
sabão farinha e café 
sapatinhos pra criança 
poronga sal e boné 

XLVII 

O seringueiro assustado 
olha na cara do moço 
cheio de necessidade 
pra falar em um esforço 
é mais um laço de corda 
pra entrar no seu pescoço 

XLVIIl 

Pois ê assim meus amigos 
a vida do seringueiro 
tomam tudo que ele faz 
mas não lhe entregam dinheiro 
o que pode possuir 
este pobre brasileiro 
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XLIX 

Você que é educado 
sabe lêr e escrever 
coloque-se no lugar.dele 
veja o que pode fazer 
pois todos nós seringueiros· 
esperamos por você 

L 

e 
Agora peço desculpas 

pelo meu modo grosseiro 
sou um poéta do mato 
sou amigo e companheiro 
sou arigó nordestino 
sou caboclo seringueiro ••• 

' 
1 

• 

h. }. . t_, i 

- 
.. 



PANELA. 
~- 

DE PRESsÃO 

i 
C ' 

MÚsica d8 Ser.iJlgueiro 

Vamos dar valor ab seringueiro 

N 
Vamos. dar valor esta naçaó 

bis 
1 

, ' 
Po í,o e com o trabalho desse povo- 

.N que faz pneu de carro e pneu de av1ao 

1 ji 
Fizeram sanda'lha., fizeram o..'ti.nela~ 

inventaram urnas botinas que a ~~bra nio mol:.'(le não, 

r: 
,'- 

Tanta o:::iisa da bor.r:acha que n~o sei explicar não, 
bisl •• , H 

Enoontre~Jedaço dela em panela de p~essaoo 

MÔSICA ]X) S1:Ril\"G1IBffi0 

... 
1~ Seringueiros _da Arnazonia, 

H .,. 
do Acre ao Mc~o, 

homem que enfrente as feras,. 
q~e tem nesta região. 
enfrenta a onça e a ~obra, 
enfrenta n solidão, 
depois de enfrentar tudo isso, 
aãndn enfrenta o seu patrão. 

2 e Seringueiro ~ um horoi 

que tem ncsto. reg~o 
truba.lha dia e noito 

pra i'uzcr a produç~ 
raas ni..nguÔti lhe: reconhece 
r , N 

so conhcoõ~ e o patrn.o 

Este soldado da solva 

3. jÚ participou da cscr~via.ão 

ai veio a liberdndc 

e lhe deu libertação 
po í.a hoje o sor.:i.nguciro o dono 

N 
da sua produçec , 

do: Baradva 

4o Q,1:IDUdO ole chega. ~:_cidade 
. Â ,- #,# 

ningu.era lhe dá. atençao 

se nãO' f o ase o seringue.iro 
H ,., 

na.o corria caninha.o , 
que e nos seus pnaus 

, - quota sua produçao 

5. Quando elo entra na mta. 
leve. uo baldo e uo facio ,.. , 
pa.ra proteç~o dos seus pe 

une bota de borracha. 
foi atraves deste ho~eo 

que o Acre pegou o nooe 
do produtor de borra.uha. 

6. Agradeço o sori.nguoiro, 

hooco humilde o hospitaloiro, 
por ser ele o p.:x:odutor, 

do clastico ·· brrurilcú.ro. 
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Machado 

o risco que corre o pau 
corre o machado 
não· há o que temer 
aquele que manda matar 
também deve morrer 

_,· 

Nós estamos em guerra 

lado de lá já declarou 
pois contratou_pistoleiro 

· pra matar o lavrador 

Nós já temos o machado 

falta só botar a cunha 
_e fazer a moda. gato 
dar o golpe e esconder a unha 

Esta e a nossa ~reposta 

pois a gente quer ganhar 
se matarem 1 daqui 
dois de lá vamos matar 

lt'-· : 't. 
''! 

. 



,-..._ 
1 

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 

Palais Wilson 
52, rue des Pâquis 
CH -1201 Gcneva 
Switzerland 
Tel.(022) 32 71 17 
Telex 27910 eh 

INFORMAÇAO 

A COMISSAO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO e um or 
ganismo novo e autônomo, criado com o proposito de examinar os problemas 
críticos sobre meio ambiente e desenvolvimento e propor ã comunidade inter 
nacional melhores meios e vias para resolvê-los. 

A Presidente da Comissão e a Sra. Gro Harlem Brundtland, Lider da 
Oposição, ex-Primeiro Ministro e ex-ministro do Meio Ambiente da Noruega. O 
Vice-Presidente ê o Dr. Mansour Khalid, ex-Ministro das Relações Exteriores 
do Sudão. 

Os Membros da Comissão, todos personalidades politicas preeminen 
tes e ríderes no campo do meio ambiente e desenvolvimento, foram seleciona 
dos pela Presidente e pelo Vice-Presidente e exercerão suas funções a titu- 
lo pessoal. · 

As seguintes personalidades f9ram nomeadas ate ó presente momento: 

Sra. Susanna Agnelli, Itãlia; Dr. Saleh Al-Athel, Arâbia Saudita; 
Sra. Margarita Marina de Botero, Colômbia; Sra. Gro Har l ern Brundtland, No 
ruega; Dr. Pablo Gonzalez Casanova, Mêxico; S.E. Sr. Bernard Chidzero, 
Zimbabwe; Sr. Lamine Mohammed Fadika, Costa do Marfim; Dr. Volker Hauff, 
RepÜblica Federal da Alemanha; Dr. Mansour Khalid, Sudão; Prof. Istvan 
Lang, Hungria; Sr. Paulo Nogueira .Neto, Brasil; S.E. Sr. Saburo Okita, 
Japão; Sr. Shridath S. Ramphal, Guyana; Sr. William D. Ruckelshaus, Esta 
dos Unidos da America do Norte; Sr. Moharrnned Sahnoun, Argelia; S.E. Sr. 
Emil Salim, Indonisia; S.E. Dr. Bukar Shaib, Nig~ria; Dr. Ma Shijun, Chi 
na;_ S.E. Juiz Nagendra Sin9h, India; Sr. V1adimir E. Sokolov, União das 
Republicas Socialistas Sovieticas; Sr. Janez Stanovnik, Yugoslavia; Sr. 
Maurice Strong, Canadã. 

A Secretaria~ dirigida pelo Sr. Jim MacNeill, responsãvel pera~ 
te a Presidente da Comissão e membro desta ultima ex-officio. 

Os fundos da Comissão provêm das contribuições voluntarias e do~ 
ções de governos, instituicões e outros organismos interessados. Sua conta 
bilidade estã sujeita a auditoria externa. 
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_INFORMAÇAO ( cont.} -2- 

O estabelecimento da Comissão ocorreu num momento em que as pres 
sões ·exerci das sobre a base ambienta 1 e eco 1 Õgi ca devfdo ao desenvo 1 vi menta 
global, registravam um crescimento sem precedentes. As medidas tomadas e 
aplicadas, resultantes das grandes conferências realizadas na dêcada de 70, 
demonstraram serem inadequadas. A.maioria dos paises em desenvolvimento 
tem visto deteriorar seu meio ambiente de forma constante e crescente, ceden 
do ãs pressões histõricas jã exercidas sobre os recursos naturais. Muitos 
dos paises recentemente industrializados vem experimentando uma deterioração 
maciça de seu meio ambiente e com.isso surgem problemas relativos ã industria 
lização repentina e ã explosão urbana, agregando-se ãgueles associados ao - 
s~bdesenvolvimento e ã pobreza. Enquanto na ultima decada alguns paises i.!!_ 
dustrializados realizaram progressos significativos eara melhorar a qualid~ 
de do meio ambiente, sua batalha contra a c.ontarninaçao de origem convencional 
estã longe de ser ganha e, em muitas regiões, a deterioração dos recursos 
naturais se acelerou. Ao mesmo tempo, surge uma nova geração de temas ambien 
tais e de desenvolvimento cada vez mais compl~xos que concernem tanto os paT 
ses em desenvolvimento como os desenvolvidos. 

·O estabelecimento da Comissão reflete a convicção de que e possivel 
um futuro mais prõspero, mais justo e mais seguro porque seu estabelecimento 
repousa em politicas e ações sustentâveis, ecolÕgica e economicamente. 

A Comissão estã convencida de que isto ê viãve1 somente mediante 
mudanças profun~s nas politicas atuais, na natureza da cooperação entrego 
vernos, negõcios, a ciência e as pessoas entre si; nas formas de cooperação 
internacional e, sobretudo, no nível de compreensão e de compromisso por Pª..!:. 
te dos povos, das organizações e dos governos. · 

Muitas personalidades têm reconsiderado o quadro·do meio ambiente 
e desenvolvimento e tem examinado políticas e formas de cooperação que preme 
tem ser mais frutíferas que as existentes. A Comissão solicitarã seu apoio 
e facilitari sua participação aonde ~uer que seja - nas Nações Unidas e em 
seus organismos especializados, nos governos, nos cTrculos cientfficos, nos 
bancos de desenvolvimento e nas instituições, nas organizações não-governa 
mentais, no mundo dos negõcios, dentro dos meios de informação ou em outros 
círculos pertinentes. 

Desse modo, alguns dos melhores pensadores do mundo serão convida 
dos pela Comissão para assistir na realização de suas tarefas principais, ou 
seja, no reexame dos temas críticos do meio ambiente e desenvolvimento e na 
formulaç~o de novas propostas concretas de ação para fazer-lhes frente; na 
avaliação e proposição de novas formas de cooperação internacional que possam 
surgir dos modelos existentes e que possam alentar a mudança requerida; no 
aumento do nivel de compreensão e de compromisso de todas as partes. 

A Comissão realizará seus trabalhos da maneira mais aberta e publi 
ca possível. - 
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INFORMAÇAO (cont.) -3- 

Suas reuniões terão lu~ar em diferentes partes do mundo, com o ob 
jetivo de encontrar um bom equilibrio regional. Pedirã aos meios de comunT 
cação mundiais tanto a eropagação das contribuições recebidas como do prõ= 
prio trabalho da Comissao; de suscitar e acumular novas idêias onde seja 
recomendãvel, assim como sondar a opinião publica. 

Ourante a realização de s~us trabalhos, a Comissão prestarã espe 
cial atenção ã resolução 38/161 da Assemblêia Geral das Nações Unidas que 
acolheu com beneplãcito o estabelecimento da Comissão, fez uma sêrie de su 
gestões para seus trabalhos e procurou elementos para seu infonne que serã 
apresentado perante a Assembleia Geral de 1987. 

dicado. 
Toda correspondência deverã ser enviada para o endereço acima in- 
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