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RELATÓRIO DE ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 

NO VALE DO JURUl DE ABRIL/88 A JULH0/89 

1 ).;INTRODUÇÃO 
Este relat~rio1 tem por finalidade• demonstrar e tornar 

transpa·rente, a atuação do - O!)nâ~lho Nacional .dos Seringueiro~~ na mi- 
· cro-região da bacia do Va1e do ·J.~, no periÓdo de Abril/88 a-Julho• 

de 1989, bem comotm818 relatório procuramemos descrever as atividades 

junto aos seringueiros e os :lndioe desta micro-região e o resultado Pl'2. 

viniente de nossa atuação, frente as propostas de cooperativismo e BrS!'l 
de es.perança dos seringueiros do Amazônia, ~bre a Reservr/Extrativista. 

Como sabemos, o seringueiro e o Índio de nosso Estado e• 

porque não dizer da Amazônia, secular e milenarmente vivem a~jeitos a• 
um sitema de explora9ão abusiva, opressiva. e desassistida no interior de 

nossas li'lorestas e a margem de nossos rios e igarapés. 
... .· . , 

A ~~ao/da Bacia. do Vale do Jurua, em especial, sempre • 

foi uma das micro-regiões deste Est~o maginalizada e,portanto, tem fi 

cado a margem da evolução nos diversos aspectos da ,'1da, inclusive do c2 

nhecimento dos direitos a cidadânia, assitencia social, da posse da ter- 1 
.-1 •• ra, da propriedade e Etc. 

"" 

Nós aqui dentro, dentro de nossas possibilidades financeira 

e disponibilidade de tempo, realizamos alguns trabalhos, enfrentamos sé 

rias dificuldades e tivemos alguns resultados positivos, conforme descri 
ção a seguir neste relatório. 

2 )-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Ao iniciar nossas atividades no Va1e do Juruá, começamos• 

pela realização de encontros municipais de seringueiros e Úldiós, ident!. 
-- - • -- •• # ficaçao de areas prioritarias para a criaçao de eservas Extrativistas, • .,.. 

identificação e formação de lideranças comunitárias, Lideranças Sindicai~ 

divu1gação da luta do campo e questão ambiental jun,o aos movimentos pop~ 
lar urbano e ao mesmo tempo, tivemos que nos preocupar com o levantamento 

das necessidades básicas das comunidades de Índios e seringueiros da reg(_ 

ão. 

\ 
·. •, / 



- Econtros municipaist 

Nossa atuação, concretizando a A11an9a dos Povos da Ploresta, nesta 

região, deu-se apartir da atuação da Comissão PrÓ-Indio do Acre ~U!,l 

to aa comunidades indígenas desde 1978 e acentuou-se mais ainda com 
a compatibilização de forças juntando o Conse1ho a U.N.I ao alicesso 
de organização do~ povos da Ploresta nesta região que foi a Comissão 
PrÓ-Indio do Acre. E, assim, Apart:l.r de Abril/88, enf~.ttizou-se malha 
essa atuação com a realização do I encontro municipal. dos seringueiléos 
de farauacá, de It de Abril a 05, reunindo entre se seringueiros, !n 
dios• agrÍcu1tores, movimento estudantil, movimento de professores e 
outras correntes popular. O encontro dos povos da J'l.oresta em.!arauacá 
reuniu 180 deblltedores e fortaleceu a luta sindical pra va1er. 

De 26 a 28 de A~sto/88, realizou-se o I encontro municipal. • 
dos seringueiros de Peijó. 

Este também foi de supra importancia, para o apontamento de • 

áreas prioritárias para a criação de Reservas Extrativistas, para a AI, 
ança das classes e para o fortalecimento da luta sindical no campo e• 
na cidade. O encontro reuniu 500 pessoas, incluindo !ndios1 seringueirom 

agricu1tores, movimento estudantil e de professores e enserrou-se com a 
realização de uma passeata ecológica nas ruas da cidade que para gloria 
melhor em re1a9ão ao evento só :faltou o Chico Mendes que teve que viajar 
para Xapur{ e participar outros trabalhos 1á. 

De 25 a 27 de Outubro/88, realizamos o II encontro dos povos 

da Plorasta na. cidade de Cruzeiro do Sul., que reuniu não apenas o movi-· 
manto estudantil, entidades de classe, como reuniu também os seringueirm 
de Cruzeiro do Sul., 113.ncio Lima• Guajan1, Porto Valter e ~auma.turgo e #f 
este também enserro-se com a reallzação de uma.passeata ecológica já••• 
mais vista na história do município Cru.zerenae. 

Desse encontro sugiram muitas propostas interessantes, muitas 
ideias novas e muita coisa mudou neste recanto de mundo. 

Na oportunidade, participaram l.200 pessoas desse ·encontro e • 
de oitenta seringai~. Diga-se de passagem aquele valeu a pena e cobra a 
realização de outro. 

\/ 



3 )-LEVANTAMEN!OS DE REALIDADES 

Em Maio/Junho/88, realizamos o primeiro levantamento da sity_ 
ação doe seringueiros da Bacia do Rio Tejo. 

Naquel.a ocasião, foi aclama.da a proposta dos seringueiros e• 
Índios sobre a criação da primeira Reserva. Extrativista do alto Juruá. na. 
Bacia do Rio Te~o, o que seria também a primeira Reserva do munic!pio de 
8ruzeiro do su1. 

A proposta dos se~1:1~ei~s e dos Índios, aprovada'por.sas 
entidades rept'esentativas ( a.N.s. U~N.I e S~ ), ganhou também a sinpa. 
tia e o apoio das entidade~ de classe de·Cruzeiro do Sul, do Estado d~• 
Acre, do Brasi1 e do mundo. 

Pois, essa proposta, basea..se, principalmente, no universo• 
de pontos comuns entre os !ndios, os seringueiros, os ribeirinhos e a o . - 
pinião pÚblica de modo geral. 

Visto que I Os seringais do Rio Te~º• do Rio Oaiporaf do Rio • 
Breur do Rio Bagé, do Rio Jordãot do Rio Arara I do Igarapé são João d'.o • 
Breur do Rio Am&nia e do alto Rio Juruá1 coadunan-se, pela concru3ncia • 
das nascentes de todos esses rios, respo~sáveis pelas igua.s que forma a 
linda bacia do grande e bonito rio Juruá. Pela vegeta.9ão, a faunas modo' 
de vida das popula9Õesf aspectos cultura.is1 consentração de seringueiras 
e modo de produção. 

Esses rios e seringa.is continuos,· estão ligados as lreas inÍ 

genast Jaminawa-Araras lCaxinawa do Rio Jordão; ICampa./Kaxinawa do Rio Brei 
Kampa. do Rio Amônia; Parque Naciona1 da Serra do Divisor e as fronteiras 
peruana. desde o aspecto, economico, cultural, pol!tico, geográfico e am 
biental. 
4 )-POPULAÇÃO 

Até o presente momento, não se tem um dado real sobre o núme - 
ro popul.'aciona.l de habitantes dessa região. Porém, estima-se que juntando 
a população indígena aos seringueiros doe diversos seringais inclusos na t 

proposta dos Índios e seringueiros, este número pode chegar a casa de ••• 
10.000 habitantes. 



5 )-SITUAÇÃO PUNDiilIA 
A área proposta pelos seringueiros para criação da primeira 

Reserva Extrativista do alto Juruá é de aproximadamente 400.000 ha, de!_ 

tribpido pelos seringais Acuriá; seringa! OaiporaJ são João do Breu e o 
complexo seringalistico da Bacia do Rio Tejo. 

A exemplo da área titu1ada. em 226.000 ha existente na Da.eia do 

Tejo, calcula-se que na área global exista aproximadamente 100.000 ha ti 
tu1ada e ainda de forma duvidosa. Porque no Tejo somente 70.000 ha1 das• 

226.ooo ha existente são tituladas e mesmo as8im, indefenidas. 

Os patrões, pretensos proprietários desses seringais estão di.§. 
postos a venderem os mesmos. Se a Ulfião tomasse postura política de reco 

nhecer as terras devolutas como.terras da União, talvez fosse mais fac!i 
comprar as terras titu1adas de que esperar pelo pesado sono dos dirigentes 

do INCRA e da falta de compromisso dos homens da Lei. 
As áreas ind!genas vizinhas e a1iadas·ao complexo preserva.cio 

niata do alto Juruá, encontran-se com a situação fundiária da seguinte fo~ 

ma1 
- !rea i~d!gona Kaxinawa do Rio Jordão 

gul.arizada. 

- 1rea indígena Jami~awa-Arara do Bagé 

92.000 ha demarcada re- 

24.240 ha delimitada e 

aguardando demarcação e regularização fundiária. 

- Írea indígena Kampa/KaxL.~awa do Rio Breu, 24.000 lia delimitada, 
aguardando demarcação. Situação fundiári& total.mente reso1Vida. 

- 1rea indígena tampa do Bio Amônia, 62.,000 ha delimita.da, aguar- • 
dando demarcação e regularização fUndiária. 

Total de hectares em área indígena 202.240 ha. Somado a propos 
ta dos seringueiros e conc1uido o desejo necessário, a área de desenvo1vi 

mento e preservação ecológica estaria em torno de 602.240 ha. 

6 )-CONPLITOS 
Durante este per1Ódo de um ano e tres m;ses de nossa atuação 

aqui na região do Vale do Juruá já nos confrontamos com muitas situações ' 

conflitantes. 
Na ocasião que realizamos o primeiro 1evantamento da situação 

dos seringueiros do Tejo e alto Suruá, que divulgamos as primeiras matérim 



nos ~ornais as peseguições da sociedade predominante aumentaram assust!,. 

doramente em cima de nossa equipe. 

O Sindicato Patronal de Cruzeiro do Sul, entrou na justiça com 

a primeira ação interpelar contra a mim, 11Jauro w. Barbosa de Almeida, • 

José Saraiva de Freitas e Edvaldo Magalhães. 

Em 09 de Dezembro/88, fui eapencado pelos patrões de Cruzeiro do 

Sul, liderados por Orleir Oa.mili, um dos maiores empresários da região, • 

dentro de uma reunião, em um club no centro da cidade. 

Em 12 de Feve~eiro/89, O sr. Oa.mil:l, paga o Jornalista Cl.elio R!,. 

bello, do Jornal. da U.D.R ( O RIO Branco), para escrever um artigo intit!!, '. 
lado " seringueiros não pagam a renda e economia do Juruá vai a falenoia" ., 

Entre Sindicatos Patronal, jla.trões, Igreja e o próprio Jorna.l fiseram o 

artigo mais sem gra.9a do planeta terra. 

Em seguida o Bispo diocesano do a1 to Juruá, Dom Luiz Herbetl/ sen . -. 
aura duas menságens passadas aos seringueiros do aJ.to Juruá, por mim e o 

Chico Ginú. 

O Juiz da Comarca de Cruzeiro do Su11 me entima. com o seguinte v2, 
cabulárioa "De ordem do MM. Juiz de Direitom desta Vara Criminal desta• 

Comarca, fica v.sat intimado a comparecer ao Gabinete do MM. Juiz, dia 07 

de Abril, ás 16100 hora.e, afim de tratar assuntoe relaeionados com sua• 

pessoa, sob pena de desobidi3ncia.• 

Na minha frente o Juiz falou que era meu a.migo, adimirador de' 

meu trabalho, que estava chateado com o Jornalista Plaminio Ara.ripe, mas 

que estava disposto a me fornecer um sal.vo õonduto, o que DOsteriormente . - 
não aconteceu. 

Em 07 de Março/891 sofremos um forte atentado de morte, dentro 

de uma de nossas reiniÕes comunitáries, na sede do seringal. Restauração, 

no Rio Tejo, organizado, acredito pela a Empresa camili e executado pelo 

o preposto da Pirma1 o aviado José Silva. 

Durante o atentado, que contava com a participação, além de José 

Silva, do patrão Aguinaldo Sales Silva, os marreteiros, Mâncio Lima :Neto e 

Jonas Pereira, José Silva saiu baleado no braço esquerdo e o fato aconte 

ceu de'fido a intrazigenoia do próprio patrão, na tentativa de nos assaciner 

perante ao policial civil Maur!cio Cordeiro de Lima, que resolveu inpedir 



/ 

que nos acontecesse tamanha tragedia, em pleno exérsicio de nosso traba 

lho. 

Em 14 de Abril/89, a Pirma Oamili, juntamente com os patrões 

sub arrendatários dos seringais do Ta~or Hugo Carneiro_de Messias; Valdâ, 

mar Purtado e Prancisco Praxede Bessa, entram na fustiga com tres ações• 

de interdito proibitório contra mim e o Chico Ginú, para impedir a nossa 
' . 

entrada nos seringais do Rio Tejo. 

Em Maio/J~o/89, os patrões, de diversos seringa.is, entram na 

Justiça com 08 ações de deepejo de 08 famílias de seringueiros de suas ca. 
locações que já residem a muito tempo. 

Graças ao divino mestre, ao Advogado Gen,sio llatividade e~~!.. 

curadoria Geral da RepÚblica, a UNICAMP e a luta dos trabalbad~res, os pa 

trões até o presente momento não ganharam uma para o movimento. 

Durante o mês de Junho/89, o Gerente Oocunitário, João Pontinel, 
lede Lima, teve sua casa envadida 3 vezes pelo marrete~ro Carlos Ti.mote, 

na tentativa de arruinar a cooperativa dos set"ingueiros. 

Da primeira vez que Carlos Timote invadiu a casa do Gerente ti~ 
Comunitário., só consegiu botar toda família pra mata. Da segunda ve.z., o • 

filho de João com 11 mêses de nascido faleceu e o João atribui a morte de 

seu filho ao susto que teve na. hora da confUaão. Da terceira vaz,dia 19 • 

Junho o marreteiro consegiu esfaquear o Gerente comunitário na altura do 

tora.x. 
Em 04 de Julho/89, o patrão Candido Parreira Rodr1gues, junta-·' 

mente com o auxilio do policial cívil, José Regio e dos PMS Gerônimo e Pa! 
va invadiram a casa do seringueiro Francisco Lopes do Nascimento, no seri!!, 
gal Viseu, alto Juro.é., obrigaram a esposa do seringueiro a ir chamar seu• 
marido no roçado e na prensa do seringueiro tomaran-lhe 3 porcos capados,. 
sobre alegação de que estavam recebendo cont~, sem o for.nicimento de nem' 

um talão, objeto de exigência do se!'ingu.eiro. 

Em 03 de Julho/891 40 chefes de família do seringal,Natal, re!l 
niran-se na sede do seringal e realizaram o primeiro empate de retira.da• 

ilegal de madeiras da região. O caso é que a Pirma. Correia & Irmãos, pret~ 

sa propriétaria do seringal Nata1, se encontrava na área retirando madeira 
com auxilio de maquinaria pesada ( trator de esteira e skill7), os serin_• 



gueiros começaram a se sentir prejudicados, porque segundo êles as má. 

quinas estavam espantando as caças, entupindo os igarapés, poluindo as 

águas1 retirando as madeiras que elas tem como riquezas de suas coloca - 
ções e estragando outras vegetações para possibilitar a retira.das das IÍIIIII 

árvores abatidas. Reuniran-se, foram lá na sede e empatarm a continuida . - 
de da operação retira.da. 

Aqui na região os conflitos continuam existindo, e se não 1 

for logo resolvido a situação fundiária dos seringais, os conflitos ten . - 
de aumentar cada vez mais aqui nesta micro-região. 

7 )-ASSOCIACÕES CRIADAS 

Em Maio de 1981, foi criada a Associação dos seringueiros• 

e Agricultores Poyana.wa. do Barão, no município de Mâ.ncio Lima-Ac. Poi • 

adquirido um caminhão 1.350 de segunda mão e já foi encaminhado um proje . - 
to através da Associação. 

. Em l'evereiro/llarço/89, foi :f\m.dada a entidade Amazônia Verde 

e VicJ.a-A.v.v, com a finalidade de apoiar no meio urbano e rural as ativ.!, 

dades desenvolvidas pelo Conselho nacional dos Seringueiros na região. 

Em 12 de Junho/89, foi fundada a Associação dos Seringueiros e 
Agricultores da Bacia do Rio Tejo, que através de aua entidade represent1. 

tiva já realizo1:1 a primeira venda de borracha, diretamente na Usina de• 

Cnizeiro do Sul. 

Em 28 de Junho/89, a exemplo dos seringueiros do Te~o, já foi 
também criada a ~ssociação dos Seringueiros e Agricultores do Riozinho do 

Cruzeiro do Vale. Esta comunidade, também através de sua cooperativa já' 
realizou a p~imeira venda de borracha, por conta própria na cidade de CrJ1 

zeiro do Sul. 

Por forga desse movimento, o Sindicato dos Trabalhadores Ru 

rais de Cruzeiro do Su1, deu um sa1to qualitativo muito importante e tem 
' 

atual.mente uma autenticidade rasoávelmente considerável. 

8 )-ASSOCIACÕES PRESTES A SER CRIADAS 

Espera-se que, pelo o que já foi demonstrado pelos seringue_i 
ros dessa região e conforme já fomos informados pelas lideran9as comunitá 

rias loca1, estão preste a ser criadas as Asaocia9Õea dos seringueiros de 
' 

Oriente e Valpara.!so. 



9 )-PBO,IEfOS EM !ASE D! DESENVOLVIMEN!O 
Já se encontra em pleno goso de desenvo1vimento,.o pro~eto 

de desenvolvimento comunitário dos.seringueiros da Bacia do Rio·Tejo, • 
financiado pelo o Banco Nacional de DesenvolVimento Bconomico e Social 
BNDES. 

Para este projeto, foi financiado os re~os no valor de 

NCZ$ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~-~~ 71.017,00 
( setenta e um mil e desecete cruzados novos), 
A remuneração dos recursos durante o tempo de a·plicat~~ bancária: foi de 

RCZS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26.429,43 
( vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e nove cruza.dos novos e quarenta 
e tres centavos). 

A contra partida do conselho Racional dos Seringueiros/Punda9ão .Chico .t 
Mendes a este pro~eto ioi de1 

NCZS •·• •,. • • •. • • • •., • • •., ••••• • • •• , • •• ,. • •, • •. • • •. • • • •. 21.500,00 e a 
participa.9~0 da Embaixada do Reino dos Países Baixos n~ste projeto foi• 

de RCZ8 •. • • •. • • • • •, • • • •·• •·•, • • • • •• , •. • • •,, • • • •. •,. •• • • • 8.000,00. l>e!, 
sa forma,-o montante gera.1 do pro~eto, incluindo a infraestru,ura: de.• 
Cruzeiro do Su1 está en tomo de • •••••••• ••• •• • .-~ •• l'OZS 126.94·6,43 ( 
cento e vinte e seis mil, novicentos e quarenta e seis cruzados novos e . 
quarenta e tres centavos). 

9 
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·i - 10 )-PROJE!OS ENCAMINHADO§• AGUARDANDO APROVAOÃO E LIBERACÃO 
) 

# ••• a Pro~eto integrado, de saude, educa9ao e desenvolvimento ººIli!:!. . 

nitário dos Índios e seringueiros da Bacia do Rio !e~o, aguardando apt:o- .. 
vação e liberação ~unto ai BNDES, ••••••• ·~ .- ••.••••••••• •·• .RCZ8 472.30,o,~ 

b) Proãeto de treinamento de supervisores de saúde e agentes de 
saúde,. dos seringueiros e índios da Ba.cià do Rio Tejo, aguardando aproVJ:. 
ção e liberação junto a Organização humànitária sáúde Sem Limites ' 

NCZS •·• • •. • •. • • •·•. • •. • •. • • ••• • •• • • ~ •. ~ •• •. • •••• • • •••••• • ••• • • . 662. 750,.~ 
.c).campanha aberta a n!yel Racional e Internacio~ para.os se 

ringueiros da Bacia do Rio !l?e~o RCZ$ •• •.• •• •• •••• •, ••••••••• 212~.880,09 
' I : 

d) Propjeto de desenvolvime*to· integrado da Associação dos lerjp. 
gueiros e Agricultores Poyanawa do Barão, agua~do aprova9ão e libera- . . :' 

ção junto ao O.N.s. e a U.R.I NOZ$••••••••••••••••••••••••• 317.96lt01 
e) PrOjeto de desenvolvimento comunitário dos :Cndios lampa. do.• 

Rio Amôniat aguardando aprovação e liberação junto ao _Conselho Ba~ional 

dos seringueiros e a União das Nações Indígenas BCZ$ •••••••• 260.ooo.oo. 
11)-NOVAS PESPECTIVAS DE PROJETOS 

E A ~ atamos na eminencia da elaboraçao de um projeto, a ser encami- 
nhado ao Ministério das ciências e TecnolÓgia para comprar a a Usina de• 
Borracha Ocidental. 

Pretendemos também adquirir um caminhão Mercedes Bens que poss!,_ 
bilite a Cooperativa escoar produção de borracha. e outros produtos para• 
fora. de Cruzeiro do Sul. 

Temos que adquirir duas balsas e doía rebocadores, para que poa. 
samos realizar nossas compras e venda de produtos em lfana.us e Belém. 

i urgente e muito necessário a implantação de 03 Rádios de co~ 
cação, no Tejo, no barco e na sede de representação do Conselho na cidad( 
de Cruzeiro do Sul. 

Ainda neste ano, temos que escrever projetos para várias Assoe~ 
QÕes de índios e seringueiros. Principalmente, para. as áreas indígenas e 

• 
as associações prestes a serem criada.e~ 

l (j) 



12)-SITUAÇÃO A!ftJAL DO MOVIMEN!O NA BE<JII~ 
Bxeto os patrões e o Bispo Diocesano do alto Juruá, o movimea 

to no centro ur~o e no interior é muito b,m aceito, está forte e cada•· .. 
vez mais cresente. 

A ideia de criação das Reservas Extra.tivistas tem uma grande 

aceita.9~0 por parte da comunidade e já ganhou a sinpatia da opinião pÚbl! 
ca locaÍ. Junto aos seringueiros isto não é somente uma ideia é uma bande,1: 
ra· que.realça tanto quanto, realça o verde das Plorestas tropicais desta• 
região. 

O fato de já existir, atualmente duas Associações funcio~do 

e administradas pelos os próprios seringueiros e !ndios, demonstra· um ~BP!... - . lho real de como esteja o movimento dos povos da Jl.oresta nesta região. 
99 ~ dos seringueiros, agrÍcu1torest a exemplo dos seringuei 

ros do !ejo e dos índios da região propura.m o Conselho e o Sindicato na' 
busca de alternativa.s1de organizarem através de suas associações comunitá 
rias, visto que o Conselho troxe para a região novas ideias e realmente• . 
procurou abrir novos horizontes ~unto a sociedade local. 

O aiai tema tradicional, arcaico e cac5tico, ainda conservado ·, 
pelos pa11rÕes regionais está com os pilares bastante corroídos e a tendea 
eia de crescimento do movimento aponta para o ropimento a curto e médio~ 
prazo com esse sistema de monopolização até hoje existente nesta região. 
13)-0UTRAS COOPERAÇPES 

Com axilio do Antropólogo Mauro w. Barbosa de Almeida, da An..;.• 

tropÓloga Ma.ria Manuela e dos amigos do CEDI de são Pau1o, nossa represen 
tação já oonsegiu receber duas remessas de medicamentos destinadas a. a~udlr 
os povos da Pl.cresta nasta região. 

Durante o mês de Julho/89, encaminhamos rem;dios para os 
gu.eiros do Rio !e~o, para os seringueiros do R1ozinho d.O Cruzeiró do 

V • 

• ' ' VA.1 e para a area ind1gena dos Arara. no Riozinho do Cruzeiro dor-ª• 
Esses medicamentos foram de grande utilidade para os seringue!, 

ros e os Úldios. Nossos pro~etos tem dado aos seringueiros e aos Índios• 
a possibilidade de se estabilizarem em suas co1ocagões e áreas indígena e 
de comercializarem suas produgões, mas não tem permitido que se rea1ize • 
a compra dos medicamentos necessários no interior dos seringais, e ajudas 

seria 
Vaie 
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como essas que estão sendo encaminhadas pelos os amigos de são Paulo, tem 
contribuido muito para~ crescimento d.a luta e da organização dos povos da 

Jloresta aqui na região. 
14 )- NECES:3IDADES IMEDIATAS 

Nossas necessidades imediatas, figura na importancia de coa 

tratar o contador Francisco Miguel de Oliveira Rosas e uma secretária aqui 
para a representação. Miguel é um Delegado Sindical que desde o inicio da 

apliea.ção do projeto junto aos seringueiros do !e~o, ~á vem prestando seE, 

viços na contabilidade do projeto. Os serviços dele é muito importante não - - , ao para a representaçao aqui mas tambem para o acessora.mento a contabilidã, 

de das diversas cooperativas de seringueiros que est~o sendo criadas e já 

estão em pleno goso de funcionamento aqui na regi-ão. 

!er uma secretária aqui na representação, siguinifica, per- 
, . 

mitir que possamos organizar melhor nosso tempo para atendimento ao publi• 

coque não tem sido pequeno, organizar os arquivos• responder cartas, atea 
der tefonema.s e intensificar a comunicação entre a sede do Conselho e a r,2. 

presentação e até com as agências financiadoras de nossos projetos. 
Atualmente eu tenho que deixar a má.qUina, me desligar das• 

ideias para resolver assuntos pequenos que poderiam aer resolvidos por UJDl:I. 

secretária esperiente e por isto temos urgencia na contração dessa pessoa. 
Aqui também precisa.mos de um carro. Cruzeiro do Sul, é a se 

gunda cidade do Estado e tudo é muito dependioso. Não temos como ajudar os 
companheiros seringueiros a aair de um barco doente para chegar até o Hos 
pital da cidade. Isso normalamente acontece e geralmente quando acontece• 

temos ueado o taxi como único transporte. Hão podemos e nem devemos nos n,!l 
ga.r de seder este tipo de ajuda, mesmo sabendo que não somos o Estado. Po3: 

que tudo isto é matéria de contra argwnenta9ão usada pe1os opositires de• 

nossa organização. Maia por outro lado1 isto representa uma grande despes~ 
qua~e impossive de ser bancada por uma organização pequena como é o Conse 
lho. Como não temos muitas saidas. porque aqui somos nós contra os ricos, 
a alternativa que temos é a de procurarmos adquirir um transporte próprio 

que nos permita a realiza~ estas tarefas do dia a dia de nosso trabalho• 
a frente da representação~ 

Nosso trabalho tem atual.mente . 
' ~ . 

to e recenti-se de uma melhor divulgaçao. 
uma forte expressão de movimf: 



O Sindicato dos trabalhadores do município, tem atua1mente um 

espa90 pago na Rádio Verdes Ploresta de 20 minutos, utilizado aos sába 
dos para o programa" A Voz do trabalhador". O tempo do programa é muito 
pequeno para divulgar o mínimo necessário sobre a organização do movimea 

to· e o Conselho participa desse programa. como convidado puro e simples• 

algumas vezes com tempo muito reduzido. 

Por se tratar do Conselho, a Igreja na qua1idade de proprietá 

ria da emissora. tem difiou1tado nossa participa9ão, boicotado as musicas 

que queremos rodar no ~rograma, na tentativa inclusive de colocar o Sind! 
cato contra o Conselho. 

O Sindicato ainda não embarcou nessa canoa furada, bSpero que 

não embarque e não são todas as pessoas ligadas a Igre~a que tem essa• 
predestina9ão absurda. Portanto, nossa ideia aqui é procurar aumentar o 
tempo do projeto e dessa forma procurar divulgar mel.ijor o movimento na 
região. 

Para resolver de vez com essa problematica de divulgação, est.!_ 
mos amadurecendo a proposta que temos de quem sabe1 através de um projeto 

a1ternativo implantar,neste município, uma Rádio dos povos da. Y.l.oresta e: 
um Jornal semanal., estilo tlaboyd. 

Quem vai financiar nós ainda não sabemos e nem para onde vamoe 

encaminhar nossa proposta. Esperamos que os componentes da Aliari9a dos• 

povos da Pl.oresta nos apotem saidae, ou caminhos que possamos seguir pa~ 

atingir nossos objetivos, em relação a essla/. necessidade, de divulgação~ 

f muito importante saber-se que divu1gação, seguifica fonte de reconhec~ 

mento, informação e transparencia e tudo isso tem muito a ver com-todos , , - 
nos e principalmente com as metas que almejam os povos da Ploreeta. 



15 )-CRUZEIRO DO SUL E A BR-364 

Cruzeiro do Sul é a sugunda cidade do Estado do Acre e a• 

maior entre as 06 cidades do Vale do Juruá. 

Cruzeiro do Sul, possui aproximadamente 80.000 habitantes, 

dos qua~s 80 % vivem do extrativismos da borracha, de agrÍculturas de sul?_ 

sistência com alguns exedentes para comercialização, de criações domésti 

cas e da extração de madairas de Lei. A maior população de Cruzeiro do Sul 

ainda encontra-se na área rural. 

Esta cidade tropicana e meio urbana localiza-se as margem 

do Rio Juruá na altura do paralelo 7g34•s. 
A economia regional, basea-se tradicionalmente no extrativ!_s 

mo da borracha Acre fina. 

Cruzeiro do Sul fabrica a melhor e mais bonita farinha ee 
mandioca do mundo. 

Paralelo a isto, na região também desenvolve-se plantações 

de guaraná e cirticultura, além de várias fazendas de gado e serrarias de 

grande porte que já existem no munic!pio. 
Pelos municípios de Cruzeiro do Sul, ll&ncio Lima, farauacá 

e PeijÓ passa o tra9s4d ia Jm-364. 
Para uma. minoria a estrada representa esperança de progresso 

enquanto que para a maioria, primordialmente, para os seringueiros e os i!! 
dios, ainda não está garantido os pré-requesitos estabelecidos pelos povos 

da 11.oresta como garantia de seus territórios e preservação ecológica. 

Sem essas garantias, que seria a demarcação das áreas indí 

genas, demarcação das 2eservas Extrativistas, dos Parques Biológicos, Par 

ques Plorestais e ETC, o asfaltamento da estrada pode siguinificar uma gra.n 
~ - de catastrofe para a regiao. 

O Senador Aluizio Bezerra, do Pl1DB acrea.n.o, vem se portando 

como assíduo interlocutor e articulador da proposta de asfaltamento, no ti"!, 
choque liga Rio Branco 8ruzeiro do Sul e Cruzeiro a Pu.calpa ( Perú), está 

fasendo por puro interesse pessoal do próprio Senador. 
Sindicalistas e populares d4 cidade cruzerense, denuciam que 

o Senador já comprou vários seringais ao longo da BR e no alto Rio ll!Ôa, nas 

proximidades da Serra do Divisor. 



... ~ \ 
O Senador e seu irmao, atualmente ja possuem equipes de impica- 

dores de madeiras, selecionando árvores na ll.oresta, para posterior ret! 
ra.da dessas madeiras pelo o .Pa.clico com a concretização do asfaltamento. 
da BR. 

O nàgocio desses homens é poder e todos nós já sabemos disso, se 

na micro-regi-ão do Acre e Puru.s os pol!ticos concentram as terras, os Jo~ 
nais, ae Rádios e Televisão, aqui na Bacia do Juruá o Senador Aluizio Beze3:. 
ra. já é também o atual dono da Rádio Nacional de_Orü,zeiro do Sul e a Igre 
ja é a dona da outra Rádio existente no município. 

Enquanto isto, os seringueiros,. os índios, os ribeirinhos e pe 
quenos agricultores cont:l.nu,amvtota3.atnte maginalizada~ de qual.quer tipo de 
assistência. 

# , • As Res~rva.s Extrativistas do Jurua sequer foram criadas a.te o 
p.resente momento •. 

As ~as indígena continuam aguardando demarcação e regu.larisa 
ção fundiária.. 

O asfaltamento da BR-3641 trará sim a vantagem de ligar os munic! 
pios do Juruá a capital do Estado e deixa o Acre como o centro das atenções 
do mundo, mas por tras dessa faixada. de progresso virá também muitos probl!. . 
mas e ruínas. 

Aqui não nos colocamos contra e nem a favor do asfaltamento da es •.. 
traàa, agora sabemos com este acontecimento muitos preju!sos irão ser caus!_ 

dos a vida humana nesta região. 
Não é que se queira lançar professias antecipadas, o fato é que 

já conhecemos o que acont~ceu aos Índio3, aering-~airoa e castanheiros de Rg. 
dÔnia e principalmente a Pl.oreata daquele Estado. Aqui, se acelerarmos a' 

conquista de garantia de noasos mânanciais hídricos - faun!stico e flor!~icc 

iremos chorar d~ntro de um patamar de misérie sem tamanho. 
')U.ando se asfalta uma estrada federal come é o caso dessa, muitas 

vicinais surgem em nome do prgresso, muitos igarapés são soterrados, muitas 

águas irão ficar poluidas, muitas Florestas vão desaparecer, muitas doenças 

vão surgir. Junto com isto tudo, vai desaparecer muitas vidas, o socego e a 

dignidade da3 pessoas. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O MOVIMENTO DE MODO GERAL 

Companheiros, quero levar eo conhecimento de todos vocês algumas 

cr!ticas construtivas que julgo necessário ser ditas, vistas e avalia. 

das, para que nosso movimento tenha sempre um melhor desenvolvimento• 

e dentro do hcrizonte que ocupa consiga de direito e de fato atingir m 

metas sonhadas. 

O Chico Mendes como já sabemos, foi a pessoa que consegiu sacudir 
esse movimento e fazer dele uma espressão Nacional e Internacional. 

O Chico que eu conheci, acredito seja o meamo Chico que vocês• 

conheceram, era um Chico meigo, criativo, paciente, umilde,participante~ 
1 

comprensivo, descentralizador, democrata, leal, amigo, inteligente, ir-\ 

mão, companheiro, sindicalista, ecologista e acima de tudo idealista. 

Este foi o Chico que me convidou para ajuda1o nesta luta de fé e 
esperança pela conquista dos direitos. 

Aquele Chico que eu conheci, era um ser que somava-se, ajudava os. 

companheiros, dava força, pedia força,,dava luz, pedia luz, defendia os 
projetos escritos pelos os companheiros, com tanto que estes projetos 

fosse mesmo ajudar aos seringueiros, aos Índios e aos pequenos agr!cul, 

tores. 

Aquele era mesmo um Chico cheio de alma, felicidade e amôr. P~-· 

mim aquele mesmo Chico que enterrou o corpo nesta luta maia deixou ide-: 

ala ser continuado permanesse ao meu lado em todos os momentos e· ci~ • 

cunstancias da batalha que ·travamos hoje aqui na Bacia do Jun.iá. 
Espero que essa luta seja continuada com o mesmo espirito forte, 

vibrante e consencioso que o Chico teve e procurou ensinar a muitos que 

lhes rodeiavam. 
Acho que isso aqui também é Conselho e é Aliança dos Jovos da IPl.~ 

resta e a~ho somos parte dessa luta e não começamos hoje e não queremos 

que este movimento parca a qualidade de uma luta séria e democrática~ 

ra assumir impotencialmente o papel institucional constrangedor. 
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