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IV ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DOS 
SERINGUEIROS (IV ENCNS) 
BnsDia 23 a 26 de julho de 1995. 

PROGRAMAÇÃO 
P4 h: 

DOMINGO DIA 23 
19:30 as 22:00 hs ABERTURA SOLENE E 

APROVAÇÃO 00 REGIMENTO INTERNO 

SEG,UNDA FEIRA 24 
07:00 as 07:55 hs 
08:00 as 10:00 hs 

10:00 as 10:15 hs 
10: 15 as 12:15 hs 

12:15 hs 
14:00 as 16:00 hs 

16:00 as 16:15 hs 
16:15 as 18: hs 

18:30 hs 
19:30 as 21:00 hs 

21:10 as 23:00 hs 
TERÇA FEIRA 25 
07:00hs 

Café da manhã 
Exposição e Debate sobre:: 
"ANÁLISE DE CONJUNTIJRA" 
Palestrante: Prof. Carlos Walter 
Universidade Federal Fluminense 

Lanche 
Exposição e Debate sobre.: 
"QUESTÕES AGRÁRIAS E AGRÍCOLAS'' 
Palestrante: Antropólogo AJfredo Wagner 

Almoço 
Exposição e debate sobre: 
''PRODUÇÃO, MERCADO E COOPERATIVISMO" 
Palestrante: Dr. Rafael Pínzón 
CNPT!IBAMA 

Lanche 
Exposição e Debate sobre: 
"UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS" 
Palestrante: Eng. Florestal Ecio Rodriguez 
Centro dos Trabalhadores da Amazônia CT A 
Jantar 
Exposição e debate sobre: 
'1>ROORAMA PILOTO DE CONSERVAÇÃO DAS 
FLORESTAS TROPICAIS" 
Palestrante: Dr. José Edil Benedito 
Coordenador do Programa Piloto/MMA 
PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Café da manbl 



08:00 as 10:20 hs TRABALHO DE GRUPO DOS SEGUINTES 
TEMAS: 
I QUESTÕES AGRÁRIAS E AGRíCOLAS 
II PRODUÇÃO MERCADO E 

COOPERATIVISMO 
m UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS 
IV ORGANIZAÇÃO DE BASE 
TODOS GRUPOS DISCUTIRAM TAMBÉM OS 
SEGUINTES TEMAS: 
A. BALANÇO DA ATUAÇÃO DO CNS 
B. REVISÃO ESTATUTÁRIA 
c. PLANO DE AÇÃO PARA O TRIÊNIO 

10:20 as 10:30 hs Lanche 
11:00 hs LANÇAMENTO DAS "PLANTAS 

FUNDAMENTAIS~' DO MEMORIAL cmco 
MENDES NO PARQUE DA CIDADE 

12:15 Almoço 
14:00 as 16:30 CONTINUAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 
16:45 as 19:00 TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE AS SELEÇÕES 

ESTADUAIS 
19:15 Jantar 
20:15 as 23:00 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

QUARTA FEIRA 26 
07:00 hs Café da manha 
08:00 as 10:00 hs PLENÁRIA 
10:00 as 10:15 hs Lanche 
10:15 as 12:00 hs CONTINUAÇÃO DA PLENÁRIA 
12:15 hs Almoço 
14:00 as 16:00 hs CONTINUAÇÃO DA PLENÁRIA 
16:00 as 16:15 hs Lanche 
16:15 as 18:00 hs ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIREÇÃO 
19:00 hs Jantar 
20:00 as 01:00 hs PROORAMAÇÃO CULTURAL 

QUINTA FEIRA DIA 27 
02:00 hs SAÍDA DOS ÔNIBUS 



~-- 
CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 

Estatutos Sociais 

CAPÍTULO 1 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO 

Artigo 1 • O Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), pessoa jurídica de direito, 
privado, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, tem sede nas capitais dos Estados da 
Amazônia e foro na cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre 

Parãgrafo Único - O CNS poderá estabelecer coordenações, comissões 
estaduais, representações ou dependências em todo o território nacional segundo as 
especificações regionais. 

Artigo 2 • São finalidades do CNS : 
a) - Representar os interesses específicos dos seringueiros, demais trabalhadores 

extrativistas, ribeirinhos e trabalhadores rurais da Amazônia; 
b) Proteger o meio ambiente, especialmente na região amazônica; 
e) Defender uma política da borracha e demais produtos extrativistas da 

Amazônia, que atenda aos interesses dos seringueiros e demais trabalhadores 
extrativistas; 

d) Propugnar o estabelecimento de uma legislação trabalhista que defenda os 
interesses dos seringueiros e demais trabalhadores extrativistas; 

e) lutar pela imediata melhoria da qualidade de vida nas áreas de seringueiros 
e demais trabalhadores extrativistas, com implantação de serviços de saúde, educação e 
cooperativismo, bem como a infra-estrutura e desenvolvimento tecnológico, garantindo o 
controle e autogestão pelos seringueiros de demais trabalhadores extrativistas das 
Reservas extrativistas, através de seus órgãos e associações; 

f) Promover manifestações culturais, valorizando a arte, o folclore e o 
artesanato da região, resguardando o modo de vida dos habitantes da floresta 
Amazônica; 

g) Propor, desenvolver e executar projetos econômicos, sociais e culturais 
voltado à proteção e ao desenvolvimento da economia extrativista e agroextrativista; 

h) Desenvolver atividades voltadas à proteção da mata e do homem da 
Amazônia; 

i) Divulgar a nível nacional e internacional a luta dos seringueiros, modo de 
vida e os objetivos do próprio CNS; 

j) Estabelecer a relação com as populações indígenas e outros trabalhadores 
extrativistas, considerando a semelhança do modo de vida e respeitando as 
especificidades de cada grupo; 

k) Preparar recursos humanos voltados para a defesa da mata e do homem da 
Amazônia; 



1) Realizar encontros municipais, estaduais. regionais, nacionais e 
internacionais de seringueiros para defesa dos interesses específicos dos seringueiros e 
demais trabalhadores extrativistas; 

m) Orientar, estimular e acompanhar os projetos agroextrativistas e 
assentamentos nas diversas regiões da Amazônia; 

Artigo 3 - O CNS poderá firmar convênios, estabelecer intercâmbios, participar de 
iniciativas conjuntas, bem como receber doações de pessoas jurídicas, de direito público 
ou privado, nacionais ou internacionais. da mesma forma, poderá integrar quadros de 
participantes de organizações e entidades afins, nacionais e estrangeiras. 

Artigo 4.- O CNS terá duração por tempo indeterminado 

CAPÍTULO li 

DOS MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS, SEUS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

Artigo 5 - O CNS se constitui de trabalhadores Extrativistas e Agroextrativistas. 

Artigo 6. - Os membros do Conselho Deliberativo nos Estados atuaram nos 
municípios em conjunto com cada organização local que represente os interesses dos 
trabalhadores extrativistas. 

Artigo 7 - Poderão ser membros do CNS; 
1. Os seringueiros, isto é, os trabalhadores que, mediante exploração pessoal o do 
seu grupo familiar, têm no extrativismo da borracha sua principal atividade econômica. 
li. Outros trabalhadores extrativistas, tais como castanheiros, balateiros, piaçabeiros 
e poaeiros, que exploram a floresta em condições semelhantes às descritas no inciso 
anterior 
Ili Os soldados da borracha e pescadores artesanais; 

Parãgrafo Único - O CNS criará um quadro honorário constituído por pessoas que 
mereçam tal distinção em função dos relevantes serviços à causa dos seringueiros e 
demais trabalhadores agroextrativistas não percebendo nenhuma forma de remuneração. 

Artigo 8 - Não poderão participar do CNS os seringalistas, empregadores, 
marreteiros, intermediários ou outros que promovam a exploração do trabalhador dos 
seringais e demais agroextrativistas. 

Artigo 9. - São direitos dos membros do CNS: 
a) Votar e ser votado: 
b) Ocupar cargos eletivos de representação do CNS; 
c) Participar dos Encontros Nacionais e Internacionais Ordinários e Extraordinários; 
d) Receber informações dos trabalhos desenvolvidos pelo CNS; 
e) Propor reuniões, seminários, cursos e encontros. 

Parágrafo 1 - Não se aplicam aos membros honorários o disposto nas alíneas "a"., "b-, e 
"e". 



Paragrafo 2 - Os diretores sociais são pessoais e intransferíveis. 

Artigo 10 - São deveres dos membros: 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, o regimento interno e demais 

decisões dos órgãos administrativos do CNS; 
b) Lutar pelo fortalecimento do Movimento dos Seringueiros; 
e) Lutar para a consecução dos objetivos do CNS. 

CAPITULO Ili 

Artigo 11 - Perderá o mandato todo o membro da Diretoria Executiva, do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal que: 

a) Deixar de cumprir as normas estabelecidas neste estatuto; 
b) Não cumprir as decisões de instância superiores; 
e) Falta sem justificativa a três reuniões consecutivas e a seis reuniões não 

consecutivas. 

CAPÍTULO IV 

Artigo 12 - São órgãos do CNS: 
1 - Encontro Nacional; 
li - Conselho Deliberativo 
Ili - Diretoria Executiva; 
IV - Conselho Fiscal. 

Seção 1 
DO ENCONTRO NACIONAL 

Artigo 13 - O Encontro Nacional é o órgão máximo do CNS e será convocado 
ordinariamente a cada três anos, podendo ser convocado extraordinariamente sempre 
que for necessário, com o voto de dois terços do Conselho Deliberativo, pela Diretoria 
Executiva e pelo Conselho Fiscal. 

Parãgrafo Único - Os membros efetivos do Conselho Deliberativo do CNS em dias 
com suas obrigações, serão delegados natos ao Encontro Nacional. 

Artigo 14 - Compete ao Encontro Nacional: 
a) Propor e aprovar o plano de trabalho a ser desenvolvido para a próxima 

administração do CNS; 
b) Fazer avaliação dos trabalhos da gestão anterior; 
e) Analise a situação conjuntural do país; 
d) Eleger o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal do 

CNS; 
e} Decidir pela continuidade ou extinção do CNS; 
f) Deliberar sobre qualquer assunto de interesse do CNS; 



.• 

Seção li 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Artigo 15 - O conselho Deliberativo será composto de 30 (trinta) membros, sendo 
15 (quinze) eleitos no Encontro Nacional, com mandato de três anos, permitida uma 
reeleição, mais os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e seus suplentes. 

Parãgrafo Único - O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente, a cada 
seis (06) meses podendo reunir-se, extraordinariamente, sempre que sete de seus 
membros, a Diretoria Executiva ou o Conselho Fiscal o convocar. 

Artigo 16 - Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) Traçar a política de ação de forma a implementar o plano aprovado pelo 

Encontro Nacional; 
b) Aprovar o regimento interno do CNS; 
e) Analisar e votar relatório de atividades da Diretoria ao final de cada ano. 

Seção Ili 
DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 17 - O Conselho Fiscal será formado por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) 
suplente, eleitos no Encontro Nacional. 

Artigo 18 - Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Fiscalizar atividades de aplicação de recursos do Conselho Nacional dos 

Seringueiros; 
b) Fiscalizar as prestações de contas e assegurar a sua lisura; 
e) Dar parecer sobre as propostas de conta do CNS, balancetes mensais e 

balanços financeiros anuais. 
d) Dar parecer sobre os relatórios da Diretoria Executiva. 

Seção IV 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Artigo 19 - A Diretoria Executiva será eleita no Encontro Nacional, para um 
mandato de 3 (três) anos e será composta dos seguintes membros: 

1 - Presidente; 
li - Primeiro Vice-Presidente; 
Ili - Segundo Vice-Presidente; 
IV - Secretário 
V - Segundo Secretário; 
VI - Tesoureiro; 
VII - Segundo Tesoureiro; 
VIII - Primeiro Suplente de Diretoria; 
IX - Segundo Suplente de Diretoria; 

Artigo 20 - A Diretoria reunir-se-á pelo menos três em três meses e 
extraordinariamente, sempre que for necessário. 



Artigo 21 - Compete à Diretoria Executiva: 
a) Dirigir e administrar o CNS; 
b) Fazer cumprir os dispositivos estatutários, o Regimento Interno e todas as 

demais resoluções dos Encontros Nacionais e do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal; 

e) Apresentar ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal o orçamento- 
programa para o ano seguinte; 

d) Estabelecer contatos com entidades congêneres nacionais ou internacionais; 
e) Organizar a realização do Encontro Nacional; 
f) Solicitar assessoria as entidades, grupos ou pessoas sempre que julgar 

necessârio; 

Artigo 22 - Compete ao Presidente: 
a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho 

Deliberativo; 
b) Convocar o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal; 
e) Presidir e delegar poderes para dirigir a mesa do Encontro Nacional e sessões 

solenes ou eventos promovidos pelo CNS; 
d) Despachar e assinar com o tesoureiro todo e qualquer documento que envolva 

desembolso financeiro ou alteração patrimonial; 
e) Assinar, em conjunto com o Tesoureiro, o balanço anual e a prestação de contas 

a serem encaminhadas ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal; 
f} Representar em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, o CNS por si ou por 

meio de seus substitutos estatutários, bem como, por meio de procuradores legalmente 
constituídos, inclusive junto às entidades públicas federais, estaduais, municipais, 
privadas, nacionais, internacionais; 

g) Manter intercâmbio com entidades congêneres e representar o CNS em 
conclaves nacionais e internacionais. 

Parágrafo Único - O presidente do CNS será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo Vice-Presidente. 

Artigo 23 - Compete ao Vice-Presidente 
Substituir o Presidente em todas as sua ausências, licenças e impedimentos; 

Parágrafo Único - O Vice-Presidente, em suas faltas e impedimentos será 
substituído em todas as suas funções pelo Secretário. 

Artigo 24 - Compete ao Secretário: 
a) Substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos; 
b) Organizar o arquivo e fichário do CNS; 
e) Manter atualizada a correspondência; 
d) Coordenar os trabalhos de pessoal de secretária; 
e) Coordenar a Comissão de Secretaria dos Encontros Nacionais; 
f) Responsabilizar-se pelo setor de publicação do Conselho; 

Parágrafo Único - O Secretário, nas suas faltas e impedimento será substituído 
pelo Seyundo Secretário. 



Artigo 25 - Compete ao Tesoureiro: 
a) Substituir o segundo Secretário nas suas faltas e impedimentos; 
b) Responder pela contabilidade do CNS; 
e) Assinar em conjunto com o Presidente, quaisquer documentos que resultem 

desembolso financeiro ou alteração patrimonial; 
d) Organizar o balanço anual e seus demonstrativos; 
e) coordenar as finanças do Encontro Nacional; 
f) Praticar quaisquer outros atos ao seu cargo; 

Parãgrafo Único - O Tesoureiro, nas suas faltas e impedimentos, será substituído 
pelo Segundo Tesoureiro. 

Artigo 26 - Compete ao Suplente da Diretoria: 
a) Ocupar cargo, de acordo com a progressividade prevista neste Estatuto, no caso 

de vacância, falta, licença ou impedimento dos titulares; 
b) Acompanhar os trabalhos da Diretoria, participando das reuniões sempre que 

convocado. 

CAPÍTULO V 
DO PATRIMÔNIO 

Artigo 27 - O patrimônio e a receita do CNS são constituídos de todos os bens 
imóveis, móveis, semoventes, legados, doações e subvenções de pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado nacional ou estrangeiro. 

Parãgrafo Único - O patrimônio e a receita do Conselho só poderá ser aplicado na 
consecução de seus objetivos. 

CAPITULO VI 
DAS ELEIÇÕES 

Artigo 28 - O processo eleitoral será coordenado por uma comissão eleitoral de 3 
a 5 membros designados pelo Conselho Nacional dos Seringueiros, com a participação 
de um membro de cada chapa concorrente. 

Artigo 29 - A comissão eleitoral será instalada no primeiro dia do Encontro 
Nacional: 

a) As chapas concorrentes deverão ser apresentadas completamente até duas 
horas antes da abertura do processo de votação. Não é permitida a participação de uma 
mesma pessoa em duas chapas. 

b) A eleição será em escrutínio ou por votação aberta em plenária, podendo cada 
chapa concorrente acompanhar o processo de votação. 

e) Em caso de escrutínio secreto instalar-se-á a mesa coletora de votos, composta 
por 1 Presidente, 2 Secretários e 2 Escrutinadores, mais 1 Fiscal de cada chapa. 

Parãgrafo Único -A mesa será indicada pela comissão eleitoral ad referendum da 
plenária. 



Artigo 30 - Em caso de votação aberta far-se-á contagem dos votos pela Comissão 
Eleitoral acompanhada por um Fiscal de cada chapa. 

Artigo 31 - Na eleição será respeitada a proporcionalidade qualificada com 30% 
(trinta por- centos); 

Parágrafo Único - Após proclamada a chapa eleita será empossada pela 
Comissão Eleitoral que cuidará da elaboração da Ata. Cumpridas essas atividades, a 
Comissão Eleitoral será dissolvida. 

Artigo 32 - Qualquer alteração nestes estatutos somente poderá ser efetivada em 
Encontros Nacionais; 

Artigo 33 - Cada chapa só poderá ser inscrita para concorrer às eleições se 
apresentar os nomes para preenchimento de todos os cargos. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 34 - Os integrantes do CNS não respondem pelas obrigações contraídas 
pela entidade; 

Artigo 35 - O CNS não remunera os membros da Diretoria pelo exercício de seu 
cargo nem efetua distribuição de saldos a qualquer título apurados. Os eventuais 
"superávrts'' verificados no exercício financeiro, serão integralmente revertido na 
consecução das finalidades sociais. 

Artigo 36 - O exercício social coincidirá com o ano civil. 

Artigo 37 - Em caso de extinção, o patrimônio do CNS reverterá em benefício de 
entidades congêneres, na proporção estabelecida pelo Regimento Interno e indicadas 
pelo Encontro Nacional. 

Artigo 38 - Os casos omissos serão decididos pela diretoria com o ad referendum 
das instâncias superiores. 



IV ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 
Brasllia 13 a 26 dt julho de 1995. 

PROPOSTA DE REVISÃO ESTIJTÁRIA/CNS 

Artigo 1. Proposta de MNificaçlo Alterar o Parigrafo Uaico para: 
Parágrafo Único: O CNS poderá estabelecer Coordenações Regionais e Representações em 

todo o território nacional segundo suas especificidades 
Artigo 07 Preposte de MedifiCJ1çio: 

Artigo 7- Poderão participar dos Encontros Nacionais e Regionais e ser membros da Direção do 
CNS: 

l - Os trabalhadores que, mediante exploração pessoal ou de seu grupo familiar, tenham 
atividades na economia extrativista. 

Il - Os trabalhadores: seringueiros.,coletadores de castanha. açaí, cupuaçú, quebradeira de 
coco babaçu, balateiros, piaçabeiros, integrantes de projetos agroflorestais, cstratores de óleos . e 
plantas medicinais e todos aqueles que exploram recursos naturais orientados pelo desenvolvimento 
sustentado. 

Artigo 12. Proposta de medificaçio: 
Artigo 12 - São órgãos do CNS: 
I - Encontro Nacional; 
Il - Conselho Deliberativo 
m - Diretoria Executiva; 
IV Coordenação Regional 
V - Conselho Fiscal. 

Artigo 13 - Proposta de medificaçio: Acrescer os parágrafos segundo e terceiro. 
Parágrafo Segundo - Tamanho, local e data do Encontro Nacional serão definidos pelo 

Conselho Deliberativo. 
Parágrafo Terceiro - Os delegados para o Encontro Nacional serão escolhidos nos Encontros 

Regionais, os critérios de participação e escolha serão determinados previamente pelo Conselho 
Deliberativo do CNS. 

Artigo 15 - Proposta de meclificaçio: 
Artigo 15. O Conselho Deliberativo do CNS será composto de 21 (vinte e um) membros, dos 
quais 07 (sete) seram da Diretoria Executiva, todos eleitos no Encontro Nacional para mn mandato 
de OJ anos, sendo permitida a releição, 

Acrescentar também os seguintes parágrafos: 
Parágrafo Primeiro - É necessário que o Conselho Deliberativo seja renovado pelo menos 

um terço em cada mandato. 
Parágrafo Segundo • O Conselho Deliberativo reunisse-se-á ordinariamente uma vez J!)OT 

ano, e extraordinariamente sempre que for necessário. 
Parágrafo Terceiro: A reunião do Conselho Deliberativo será convocada pelo seu Presidente 

ou por um terço dos membros do rderido Conselho. 
Parágrafo Quarto: A convocatória para reunião do Conselho Dehl>erativo deverá ser no 

minimo com 30 (trinta) dias de amr,çedencia ,contendo na mesma ;data, local e a programação. 
Parágrafo quinto : O quorum em primeira convocaçlo será de metade mais mn dos membros 

e em segunda convocaçio com qualquer número. 
/O 
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Artl_p 17. Pnposta de modfflca~o: Acrescentrar o seguinte Pmgrafo único: 
Parágrafo Unico. Os membros do Conselho Fiscal poderam ser convidados a pmticipar das reuniões 
do Conselho Deliberativo e da Diretoria com direito a voz e sem direito a voto. 

Artip 19 - Proposta de mod.ifaçlo: 
A Diretoria Executiva será composta dos seguintes membros: 
I - Presidente; 
II - Vice-Presidente; 
m - Secretário Geral 
IV Tesoureiro; 
V- Secretario de Produção, Comercialização e Cooperativismo; 
V1 - Secretario de Formação. 
IX - Secretario da Mulher Trabalhadora Rural Extrativista 

Artigo 20- Proposta d~ moclificaçlo. 
A Diretoria Executiva reunir-se-á ordináriamente duas vezes por ano e extraordinariamente, 

sempre que for necessário, convocada por seu Presidente ou por maioria de seus membros. 

Artigo 21. Compete a Diretoria Executiva. Manter na integra o que está escrito no Estatuto. 

Artige 22 - Compete ao Presidente: Manter o que esta escrito no Estatuto. 

Artige 23 - Compete ao Vice-Presidente. manter o que está no Estatuto 

Artige 24 - Compete ao Secretário: Geral manter na integra o que esta no Estatuto 

Artigo 25 - Compete ao Tesoureiro: manter na integra o que está no Estatuto. 

O Artigo 26 passa a ser o seguinte: 
Artigo 26 Compete ao Secretário de Produção Comercialização e Cooperativismo. articular 

as iniciativas e experiencias no campo da produção, comercialização e cooperativismo de produtos 
extrativistas e a busca de novos mercados. 

O Artigo 27 passa a ser o seguinte: 
Artigo 27. Compete ao Secretario de Formação, organizar os cursos semmanos, e 

treinamentos em busca de novos conhecimentos e ampliação dos já existentes nos aspectos sociais, 
políticos e econômicos. 

O Artigo 28 passa a ser o seguinte: 
Art 28 Compete ao Secretario da Mulher Trabalhadora Rural Extrativista, incentivar e 

proporcionar condições para que as mulheres participem e dirigam as organizações a que pertencem 
em igualdade de condições com seus companheiros. 

Art 29. pusa a ser o seguinte:: 
Artigo 29. As Coordenações Regionais serão eleitas nos Encontros Regionais e seus mandatos 
deverão coincidir com o da Direção Nacional. 
Parágrafo Primeiro: As Coordenaçõs Regionais obrigatoriamente devaio contribuir para 
implementar na região as políticas do CNS estabelecidas pelo FAlcontro Nacional, Conselho 
Deliberativo. Executiva Nacional e Encontros Regionais. 
Parágrafo Segundo. As Coordenações Regionais deverão ter no máximo 05 membros, dos quais mn 
será escolhido Coordenador 
Parágrafo Terceiro. As Coordenações Regionais só poderio movimentar COIIIBS bancarias, assinar 
COD1ratos, firmar convênios se autorizados pelo Presidente do CNS. 

J/ 
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IV ENCONTRO NACIONAL DOS SERINGUEIROS -IV ENCNS 
BRASILIA, 23 A 26 DE JULHO 1995 
REGIMENTO INTERNO. 

CAPITULO 1 
DO ENCONTRO 

Art. 1.0 IV ENCNS, convocado pelo CNS, será realizado no período de 23 a 
26/07/1995 na cidade de Brasília com as seguintes atribuições: 

1 Analisar a conjuntura regional, nacional e internacional; 
li Questões Agrarias e Agrícolas; 
Ili Produção, Mercado e Cooperativismo 
IV Utilização e Conservação dos Recursos Naturais; 
V Organização de Base 
VI Balanço da atuação do CNS 
VII Plano de ação para o Triênio 
VIII Revisão Estatutária 
IX Eleição e Posse da Diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal. 

CAPITULO li 
DOS PARTICIPANTES 

Art. 2 São delegados participantes ao IV ENCNS: 
1 A Diretoria Executiva do CNS 
li Todos os membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do CNS 

efetivos e suplentes. 
Ili Os delegados eleitos nos encontros regionais; 

Art. 3 As Regionais juntamente com seus delegados poderão inscrever assessores 
técnicos no limite máximo de 02 (dois) por regionais, desde que os mesmos não 
onerem custos para o IV ENCNS. 
Art. 4 Poderão participar como convidados ao IV ENCNS, pessoas e entidades 
especialmente convidadas pela Diretoria do CNS, desde que não onerem custos para o 
IV ENCNS. 

Parãgrafo Único Os convidados poderão contribuir com direito a voz e sem 
votos nos grupos de trabalho; 

CAPITULO Ili 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5 As inscrições poderão ser efetuadas através de correspondência ou fax, 
anexada da Ata do Encontro que elegeu os delegados com lista de assinaturas dos 
participantes; 
Art. 6 Caso a Coordenação do IV ENCNS constate a existência de qualquer deficiência 
na documentação apresentada, comunicará o fato e será resolvido pela comissão de 
organização do Congresso. 

CAP(TULOIV 
DO CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES 

Art. 7 Credenciamento dos delegados titulares se encerarão às 12:00 do dia 24/07 /95. 
CAPITULO V 

DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO 
Art. 8 São órgãos de deliberação do IV ENCNS: 

1 Plenária 
li Grupos de Trabalhos 0. 
Ili Comissão de Coordenação ! (',() 
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CAPITULO VI 
DO PLENÁRIO 

Art. 9 A Plenária é o órgão máximo do JV ENCNS, e suas decisões serão tomadas por 
maioria simples dos votos dos delegados presentes. 

Parãgrafo único O Plenário do IV ENCNS será dirigido pelo Presidente do CNS, 
que poderá delegar essa atribuição a qualquer membro da Diretoria do órgão. 
Art. 10. No Plenário do Encontro, após a apresentação do resumo dos trabalhos dos 
Grupos Temáticos pelo relator, será abertas as inscrições para discussão. 

Parágrafo 1 As inscrições dos delegados serão feitas até a palavra do quinto 
orador, respeitando o limite de 03 minutos. 

Parágrafo 2 Em caso de necessidade de defesa de propostas serão concedida 
até no máximo 02 (duas) defesas a favor e 02 (duas) contra, respeitando o tempo 
estipulado; 
Art. 11 No Plenário quando não for possível obtenção resultado de votos por 
aclamação, será adotado o recolhimento do Credencial de Votação. 
Art. 12 As Moções deverão ser apresentadas à mesa, subscritas cada uma delas, por 
pelo menos 10% dos delegados do Encontro. 

CAPÍTULO VII 
DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Art. 13 Haverá 04 (quatro) grupos de trabalho que discutirão .os seguintes temas 
específicos: 

Grupo 01 - Questões Agrárias e Agrícolas; 
Grupo 02 - Produção, Mercado e Cooperativismo; 
Grupo 03 - Utilização e Conservação dos Recursos Naturais; 
Grupo 04 - Organização de Base. 
Parágrafo 1 Todos os 04 (quatro) grupos discutirão e votarão conclusões para o 

encaminhamento à plenária dos demais assuntos: 
a) Balanço da Atuação da CNS; 
b) Plano de Ação para o Triênio 
e) revisão Estatutária. 
Parágrafo 2 Cada Grupo de Trabalho escolherá um Coordenador e um Relator, 

para dirigir os trabalhos e elaborar o relatório. 
Parágrafo 3 Os trabalhos dos Grupos de Trabalho, inclusive tempo para 

debates, serão disciplinados pela coordenação da mesa, em comum acordo com o 
Plenário da mesma. 

Parágrafo 4 Serão encaminhadas no Plenário todas as propostas divergentes 
que alcancem 30% dos votos dos Grupos Temáticos. 

Parágrafo 5 As inscrições dos delegados serão feitas até a palavra do quinto 
orador, respeitando o limite de 03 minutos. 

Parágrafo 6 Em caso de necessidade de defesa de propostas serão concedida 
até no máximo 02 (duas) defesas a favor e 02 (duas) contra, respeitando o tempo 
estipulado 

CAPITULO VIII 
DA COMISSÃO DE COORDENADORA 

Art. 14 A Comissão de Coordenadora será composta por: 
A Direção Executiva do CNS 
Paragrafo Único A Comissão Coordenadora será presidida pelo Presidente do 

CNS, podendo solicitar ajuda de Assessores para colaborar no Conselho. 
Art. 15 Compete à Comissão Coordenadora: 



1 Orientar os trabalhos do Encontro; 
li Supervisionar os serviços auxiliares e de organização; 
Ili Cumprir e fiscalizar o cumprimento deste Regimento Interno e dos 

Estatutos oo CNS. 
IV Criar comissões de trabalho 
V Julgar os recursos a ela encaminhados. 
VI O Delgado poderá recorrer à plenária, nos casos de não concordância 

com as decisões da Comissão Coordenadora. 
CAPITULO IX 

DAS COMISSÕES DE TRABALHO 
SEÇÃOI 

DA COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO 
Art. 17 A Comissão de Divulgação, integrada por um membro da Comissão 
Coordenaoora e por Assessores convocados especialmente para essa finalidade. 

Parágrafo 1 A Comissão de Divulgação será coordenado por um membro da 
Comissão Coordenadora. 

Parágrafo 2 Compete à Comissão de Divulgação, fazer publicidade e divulgação 
do IV ENC~S, do seu funcionamento e das suas conclusões. 

SEÇÃO li 
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Art.18 A Comissão de Redação é composta por membros da Comissão Coordenadora, 
sob a pres.dência do Presidente do CNS. 

Parágrafo 1 Para colaborar nos trabalhos a Comissão de Redação pode 
solicitar ajuda de assessores. 

Parágrafo 2 A Comissão de Redação tem como função a elaboração do 
documente final e na sistematização dos documentos produzidos nos Grupos de 
Trabalho, do qual contará com ajuda do Relator dos Grupos de Trabalho. 

SEÇÃO Ili 
DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 19 A Comissão de Administração é integrada por membros da Diretoria do CNS, 
assessores, funcionários ou voluntários que queiram se habilitar para a tarefa. 

Parágrafo 1 A Comissão de administração tem como tarefa; credenciamento, 
transporte dos convidados, delegados, ,equipe de apoio até o local do Encontro, 
alimentação, som, gravação, fotografia, assistência médica, auditório e outras 
atividades de apoio. 

Paragrafo 2 A Comissão de Administração será presidida por um membro da 
Diretoria do CNS. 

SEÇÃO IV 
DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 20 A votação e apuração para renovação da Diretoria, Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal do CNS será dirigida por uma Comissão Eleitoral composta por 03 
(três) membros, escolhidos na ocasião da abertura do Encontro. 

Panígrafo 1 A Comissão Eleitoral é composta por delegados presentes ao 
Encontro e serão inelegíveis a qualquer um dos cargos na eleição. 

Paragrafo 2 A Comissão decidirá, por maioria simples de voto, todos os 
requerimentos e recursos a ela encaminhados. 

Paragrafo 3 A Comissão elegerá o seu Coordenador, a quem caberá a direção 
dos trabalhos. 

i 
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Parigrafo 4 A Comissão poderá designar assessores para auxiliar nos 
trabalhos, assegurando o funcionamento da Secretaria para manter os interessados 
informados sobre o processo eleitoral. 

Paragrafo 5 Os casos que não puderem ser resolvidos pela Comissão Eleitoral, 
a Comissão Coordenadora pode decidir, e se for necessário, consultar o Plenário. 

SEÇÃO V 
DO REGISTRO DAS CHAPAS 

Art. 21 O Registro das chapas será efetuado junto a Comissão Eleitoral até as 12:00 hs 
do dia 20/07/95 
Art. 22 O requerimento de registro de chapas será dirigido ao Coordenador da 
Comissão Eleitoral e deve ser assinada por qualquer um dos candidatos da referida 
chapa. 

Parágrafo Único Para o registro das chapas devem ser obedecidas as 
seguintes exigências: 

1 Nome completo dos candidatos e qual local está na chapa; 
li Número de RG, ou CPF ou outro documento do candidato. 

Art. 23 Será recusado o registro de chapas que não contiver candidatos para todos os 
cargos efetivos e suplentes. 
Art. 24 Encerrado o prazo para registro de chapas, a Comissão Eleitoral determinará a 
lavratura da ata correspondente, consignando, em ordem numérica de inscrição, todas 
as chapas, com respectivos nomes das mesmas e dos candidatos efetivos e suplentes. 

Parágrafo Unico Terminando a lavratura da ata a Comissão Eleitoral 
anunciará no plenário; número e nomes de chapas registradas e quais os nomes dos 
candidatos. 
Art. 25 Depois de apresentadas as chapas será dado um prazo de 01 :00 hs para quem 
quiser apresentar recursos impugnando algumas das chapas o nomes que a compõem. 
Art. 26 Esgotado o prazo para recursos será considerada a(s) chapa(s) como legítimas 
e aptas para serem votadas. 

SEÇÃO VI 
DAS VOTAÇÃO 

Art. 27 O Processo eleitoral está regulamentado no Capítulo VI dos Estatutos Sociais. 

CAPÍTULO X 
DA POSSE DA NOVA DIRETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO 

FISCAL. 
Art. 28 A chapa declarada vitoriosa no pleito tomará posse antes do encerramento do 
IVENCNS. 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 29 Os casos omissos, não previstos por este regimento interno, serão resolvidos 
pela Comissão Coordenadora. 
Art. 30 O presente Regimento ,Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
membros da Diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal ªAd Referendum· do IV Encontro 
Nacional do Conselho Nacional dos Seringueiros IV ENCNS. 
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IV ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS 
SERINGUEIROS 

Bras~ 23 a 26 de julho de 1995 

SUBSÍDIOS E CONTRIBUIÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO CNS 

1. ANTECEDENTES GERAIS 

Em março de 1995, encerrou-se o mandato da atual direção do CNS, eleita no m Encontro 
realizado no final de março de 1992 em Rio Branco Acre. O Conselho Deliberativo do CNS prorrogou 
mandato até julho de 1995 em função das dificuldades de conseguir financiamento para a realização 
deste IV Encontro. 

Criado inicialmente com o objetivo de unificar as lutas dos seringueiros e defender os interesses 
dessa categoria junto ás instituições governamentais, especialmente no que se refere ao direcionamento 
de políticas públicas voltadas para o atendimento de demandas nas áreas sociais e dos aspectos mais 
gerais relativos à produção de borracha, como preço mínimo, mercado e comercíalização do produto, o 
CNS em poucos anos extrapolou à esses limites levando o reconhecimento interno e externo da 
importância e da força do CNS no cenário político amazônico. 

Nestes 10 anos de sua existência, podemos afumar que o CNS tem contnbuído 
significativamente para alterar o curso da historia dos seringueiros e dos demais trabalhadores 
extrativistas da Amazônia. 

A dimensão política do processo de destruição da floresta amazônica no cenário do movimento 
ambientalista internacional, a grande repercussão do assassinato de Chico Mendes e a ampliação da luta 
de resistência das populações tradicionais, criaram condições favoráveis para a decretação das Reservas 
Extrativistas e fundamentalmente, para demonstrar que o potencial produtivo de extensas faixas de 
florestas podem ser exploradas de forma que compatíbilize desenvolvimento econômico e conservação 
ambiental. 

Objetivando ampliar a luta de resistência na Amazônia, o CNS buscou a nível interno, maior 
aproximação com os movimentos indígenas uma vez que os seus problemas ( conflitos de terra) e a luta 
pela demarcação de suas terras, são comuns à luta das populações agroextrativistas pela criação e 
implantação de Reservas Extrativistas e os Projetos de Assentamentos Extrativistas. (P AEs) 

Do ponto de vista da articulação internacional cabe destacar o trabalho que o CNS vem 
desenvolvendo com algumas das principais ONGs internacionais do mundo, entre outras. Amigos da 
Terra Internacional (FOEI), Greenpeace, Fundo de Conservação da Natureza (WWF), NOVIB, 
CIMADE, PÃO PARA O MUNDO, OXF AM. LEGA PERL AMBIENTE, ORDEM DO BIÓLOOOS 
DA ITÁLIA, seja na perspectiva de desenvolver projetos específicos, ou na realieação de campanhas 
internacionais, como é o caso da campanha contra o corte predatório do mogno, denuncias contra a 
violência, etc. 

Participam deste IV Encontro como delegados, lideranças sindicais e comunitárias dos Estados 
da Amaz.ônia Legal que possuem produção extrativistas: Aae, Amazonas, Amapá., Pará, Rondô~ 
Maranhão, Tocantins, e Mato Grosso, que alem de debater os problemas da Amazônia e uma 
plataforma de lutas. elegeram também a nova direção do CNS pll'B o periodo 1995 - 1998. 

,, 
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Também te &rio presente ao IV ENCNS - como convidados - reprcamtantes de ONGs e 

movimentos ambientalistas nacionais e intemacionais, representantes dos órgãos de Meio Ambiente do 
Governo Fedenl e de outras organi7Jl9ÕCS da sociedade civil que vem apoiando nossa luta ao longo de 
sua história. 

A luta pela terra e defesa da conservação ambienta) na Amazônia.. interessa não só as 
populações de trabalhadores extrativistas e agroextrativistas da região, como também a todos os 
segmentos sociais que lutam no Brasil e no mundo, pôr uma nova ordem. que entre outros fundamentos, 
revalorize a relação homem e meio ambiente. 

2. ASPECTOS DE MERCADO 
O CNS tem desenvolvido uma atividade permanente junto ao Governo Federal, especificamente 

junto ao IBAMA e ao Ministério da Fazenda em defesa do contingenciamento e de um preço justo para 
a borracha nativa. Um marco fundamental nesta luta foi a mobilização reaUz;ada em março de 1993, 
ocasião em que trabalhadores extrativistas fecharam o Ministério da Fazenda, exigindo imediata solução 
ao problema do preço da borracha. 

No caso da produção, beneficiamento e comercialização da castanha do Pará, conseguimos no 
Estado de Acre avançar na qualidade do produto, reduzir custos e romper o bloqueio de mercado. nossa 
tarefa é agora implementar esse processo em outras regiões de produção de castanha. 

Produtos como eupuaçu, açaí, copeíba, cumaru e outros, os problemas são inúmeros e há 
necessidade de se implementar na produção tecnologias que venham, a melhorar o sistema de produção 
e comercialização. 

A atual direção está consciente que existem problemas para os produtos derivados do côco 
babaçu, aspecto em que é necessário concentrar esforços para avançar na elaboração de propostas 
viáveis e nas negociações de políticas públicas para o setor, tanto junto ao Governo Estadual e Federal. 
Desde o I GRITO DA TERRA o CNS colocou aspectos importantes das demandas deste setor nas 
reivindicações encaminhadas pela Coordenação do GRITO DA TERRA e que estão atualmente em 
processo de negociação. No entanto o CNS precisa ooncentrar esforços na conquista da melhor 
qualidade de produção e de mercado. 

CRÉDITO PARA AS POPULAÇÕES EXTRATIVISTAS 
Em relação ao crédito as reivindicações do CNS na Coordenação do GRITO DA TERRA se tem 

pautado em dois ponto principais: Linhas de Crédito e Demarcação e Consolidação das Reservas 
Extrativistas e Projetos de Assentamentos Extrativistas 

Nos aspectos de crédito o problema central é que o FNO não previa financiamento para os 
trabalhadores das regiões extrativistas da Amazônia 
Dada nossa participação no Grito da Terra, o Banco admitiu financiar com crédito do FNO especial os 
segmentos de produção extrativistas, viveiros de produção de muda, piscicultura artewial, entre outros 

Para tal efeito foram realiz.adas negociações diretas com o Presidente do BASA em Belém. O 
GRITO DA TERRA foi um fato importante para o sucesso das negociações, chegando a mobilizar em 
tomo de 4.000 pessoas em Belém e mais de l S.000 na Amazônia. 

3. CRIAÇÃO DE NOVAS RESERVAS EXTRATIVISTAS (RESEX) E CONSOLIDAÇÃO 
DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS EXTRATIVISTAS (PAEs) 

Foram realizados avanços significativos nesta área. destacando-se: 



3 
a) A cmci11saçlio da Juta pela crilçlo de novas RESEXs, &to que encontra fortes resistEncias em 
alguns setores da burocracia federal que coloca a falsa idéia que primeiro 1e devem viabiliz.ar as 
Reservas &tmtivistas emtentes IDteS de criar novas reservas o que paralisa todo o processo de luta das 
populações ecb ativistas. Hoje eàstem varias árees com processo completo aguardando apenas a 
decretação do Presidente da República como é o caso de Taipava no Pará e Canwi no Amazonas, entre 
outros. 
b ). Em ràação aos P AEs devemos destacar que não houveram avanços na sua concretização por 
pane do INCRA, órgão responsável pela sua criação e implementação. Os que fuecioneram, como é o 
caso de Cachoeira no Acre, foi por conta dos esforços conjuntos dos trabalhadores e entidades de apoio. 
e). A aiação do Centro Nacional das Populações Extrativistas CNPT. dentro do IBAMA, proposta 
que surge da ação direta do CNS perante o Ministério de Meio Ambiente e o próprio IBAMA, 
argumentando que não era mais possível que o governo federal desconhece-se a importância das 
populações tradicionais na conservação de nossas florestas; 
d) As negociações junto aos doadores do Programa Piloto. especificamente junto as autoridades do 
Governo Alemão para que fossem alocados recursos no projeto das Reservas Extrativistas, para o qual 
foram feitas reuniões diretamente na Alemanha junto ao Ministério da economia alemão. O CNS 
participa ativamente junto ao CNPT na desenho e na implementação deste projeto. Atualmente o projeto 
RESEX é considerado o projeto mais adiantado do Plano Piloto .. 
e) Dentro do Programa Piloto houve uma significativa participação do CNS e foram realizados 
avanços nas negociações referentes ao PDA por enquanto existiu apoio econômico para viabili7.ar a 
participação das ONGs. Cabe destacar neste aspecto que dois membros do CNS, seu presidente e seu 
vice-presidente, participaram como representantes das ONGs da Amaz.ônia perante a Comissão de 
Coordenação do Programa Piloto. 

4. ARTICULAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
O CNS tem desenvolvido um trabalho permanente de articulação a nível nacional e internacional. 

A nível nacional deve-se destacar o trabalho realizado junto aos principais movimentos sociais rurais, 
como é o caso do GRITO DA TERRA. em conjunto com a CUT, CONT AG, MOVIMENTO SEM 
TERRA. ATINGIDOS PELA BARRAGENS, MOVIMENTO NACIONAL DOS PESCADORES E A 
ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS. 

O CNS teve um papel imponante na criação e estruturação do Grupo de Trabalho Amazônico 
(GTA), que objetiva articular os movimentos sociais e entidades ambientalistas que desenvolvem seu 
trabalho nos diferentes Estados Amazônicos. Infeli.mlente houveram problemas de cumprimento dos 
repasses de recursos em função do atraso do Programa Piloto, o que acarretou graves prejuízos neste 
trabalho de articulação desenvolvido pelo CNS. E muito importante analisar e definir pela continuidade 
ou não do CNS no GTA 

5. ESTRUTIJRAÇÃO ADMINISTRA nv A DO CNS 
O ~etivo central do CNS é fortalecer os Escritórios Regionais , assim como apoiar a criação 

de outros Escritórios Regionais nas áreas onde houverem incidência de produção extrativista. e 
sobretudo realizar um trabalho de coordenação entre estes escritórios regionais e agjJinr e acompanhar 
os processos de negociação junto ao Governo Federal e Agencias Internacionais sediadas em Brasília. 

Dem:ro desta perspectiva, na primeira reunião do Conselho Deliberativo, ralinda depois dom 
Encontro, foi constatada a necessidade de abrir um Escritório de Representação em Brasília. Na ocasião 
foi dehl>erado que a Executiva encaminhasse o assunto. Somente em janeiro de 1995 a diretoria 
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conseguiu - lécnico para montar o projeto e negociar os recursos para vitbii:m economicamente a 
implantaçlo do Escritório de Representaçlo em Brasília. 

Dm:ro deste objetivo de fortalecimento dos Esaitórios Regionais estio sendo feitos os 
encaminhammtos para que o Escritório de Acre se transforme num Escritório Regional e concentre 
suas ~ nos assuntos específicos do seu Estado, da mesma forma que os Escritórios Regionais 
de Amapá. llondônia e Pará, assim como outros que vierem ser criados, cabendo ao escritório de 
Brasília apom a ação da Direção para coordenar o trabalho dos diferentes Escritórios Regionais. 

Neste aspecto, cabe destacar que foram renovadas as Coordenações Estaduais nos Estados de 
Acre e Armpi., e nos outros Estados devem ser eleitas novas Coordenações a partir deste IV Encontro. 

6. PROBLEMAS DAS FINANÇAS DO CNS 
A pesar de que o CNS tem feito uma programação e os recursos já negociados para a 

manutenção dos seus escritórios no periodo 1994 - 95, houve falta de recursos para desenvolver as 
atividades cxmfunne programado. em função das seguintes cansas: 

Houveram problemas financeiros na regional de Alto Juruá por má administração do anterior 
representaIJtc., razão pela qual o CNS teve que arcar com dívidas de aproximadamente RS 30.000 junto 
aos comercimrt:es e funcionários. 

Por outra parte em função de erros administrativos no gerenciamemo de um projeto do 
CNPT/IBA.'dA para a construção de armazéns, escolas e postos de saúde na reserva Cajari do Amapá, o 
CNS está devolvendo os recursos para IBAMA num montante de RS 49.000. 

O ~"'S é um corpo único, por isso, é obrigado a solucionar qualquer tipo de dívida contraída 
no seu noJDle,, em qualquer parte do pais. 

Devido a estas despesas, não foi possível continuar com a realização dos cursos de formação de 
lideranças, mm como continuar com a publicação do Boletim do CNS, entre outras atividades que não 
foram possrveis ser realiz.adas. 

Depois da queda do muro de Berlim, que marcou o termo da divisão do mundo em bloco 
socialista e capitalista, houve um redirecionamento das agencias de cooperação em termos de 
financiamemo de projetos. Muitas agencias passaram a trabalhar com os países do leste europeu. 
Assim, na .rua1 conjuntura política, o Brasil não é prioridade para algumas agencias de financiamento 
de projetos.. 

Em função de todo este quadro internacional, os projetos do CNS tem tido maiores dificuldades 
em obter recursos internacionais. 

Esta situação de dificuldade de obter financiamentos internacionais, e o &to de que o CNS não 
tem nenhum tipo de renda fixa ( os participantes não pagam nenhum tipo de quota ou de contnbuição ), 
somado a uma demanda cada vez crescente do trabalho do CNS, tem significado dificuldades crescentes 
para captar recursos que permitam um adequado funcionamento do CNS. 

Hoje o CNS mantém-se de convênios com o Governo Federal que terminam no final do ano. 

8. MEMORIAL CHICO MENDES - EMBAIXADA DOS POVOS DA FLORESTA. 
Dentro da perspectiva de fortalecer a referência de articulação do CNS em Brasília, foi assinado 

um protocolo de cooperação com o Governo do Distrito Federal e a Secretaria de Meio Ambiente e 
Tecnologia do Distrito Federal SEMATEC, objetivando a implantação do memorial ''Chico Mendes" - 
Embaixada dos povos da Floresta", o qual terá como finalidade valorizar as iniciativas em prol da defesa 
do meio mi,iente, contnl>uir para a educação ambiental da sociedade, realizar encontros e seminários 
nacionais e internacionais, treinamento e capacitarão de recursos humanos na perspectiva do 
desenvolvimento susténtável. 

' í 
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A SEMATEC 1e compromete, na forma da lei, a viabilmr uma irea adequada à instalação do 

Memorial, assim como colocar a disposição do projeto técnicos de niYel superior. Competiri ao CNS e 
a SEMATEC fa.er as gestões a DiveJ nacional e iotemaàonal para obtenção dos recursos necessirios 
para a coostruÇlo do Memorial. 

9. PONTOS DE PROPOSTAS A SEREM ANALISADAS PARA A PRÓXIMA GESTÃO 
1. CRIAÇÃO DE NOVAS RESERVAS EXTRATIVISTAS E IMPLANTAÇÃO DAS JÁ 
EXISTENTES . 

2. IMPLANTAÇÃO OOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS EXTRATIVISTAS JÁ 
EXISTENTES E CRIAÇÃO DE NOVOS. 

3. CONTINUAR DEFENDENOO O CONTINGENCIAMENTO E UMA POLÍTICA DE 
PREÇOS DA BORRACHA QUE PEW MENOS GARANTA UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. 

4. CONTINUAR AS NEGOCIAÇÕES JUNTO AO BASA PARA CONSOLIDAR AS LINHAS 
DE CRÉDITOS PARA OS TRABALHADORES EXTRATIVISTAS. 

5. ESTRl.TfURAR UMA REGIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
QUEBRADEIRAS DE CÔCO-BABAÇU E OUTRAS REGIONAIS SOLICITADAS PELAS 
ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS, ASSIM COMO FORTALECER AS REGIONAIS EXISTENTES, 
DANDO PRIORIDADES PARA VIABil.,IZAR O TRABALHO DAS LIDERANÇAS. 

6. TRABALHAR POLÍTICAS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PARA OS 
PRODUTOS EXTRATIVISTAS. 

7. REFORÇAR AS ARTICULAÇÕES INTERNACIONAIS, COM ESPECIAL ÊNFASE 
CONTRA A EXTRAÇÃO PREDATÓRIA DE MADEIRA. 

8. INICIAR UM TRABALHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE SAÚDE E 
EDUCAÇÃO. 

9.. QUE A DIRETORIA DÊ CONTINUIDADE CONSTANTE AS DEMANDAS 
ENCAMINHADAS PELO GRITO DA TERRA EM ARTICULAÇÃO COM A CONTAG, CUT, 
MST, MONAP, MAB E MOVIMENTO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS 
1 O. CONTINUAR A DESENVOLVER TRABALHO EM RELAÇÃO AO PROGRAMA PILOTO 
COM DOIS OBJETIVOS CENTRAIS: QUE OS RECURSOS CHEGUEM EFETIVAMENTE AS 
COMUNIDADES E QUE EXISTA UMA EFETIVA PARTICWAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM 
TODOSOSPROJETOSDOPROGRAMAPILOTO. 
11. DESENVOLVER PARTICIPAÇÃO EFETIVA EM OUTROS PROGRAMAS 
IMPORTANTES DESENVOLVIDOS PELO MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE, COMO POR 
EXEMPLO: FNMA FUNDO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, PNMA PROGRAMA 
NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. 

12. CONTINUAR E MELHORAR O TRABALHO DE COMUNICAÇÃO NACIONAL 
REGIONAL E LOCAL. 

13. INTERFERIR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE NÍVEL MUNICIPAL E ESTADUAL. 

ATANAGILDO ~E DEUS MATO 
Presidente doCNS 
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IV ENCONTRO NACIONAL 
DOS SERINGUEIROS 

BRASfLIA 23 A 26 DE JULHO DE 1995 

PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO E COOPERATIVISMO 

RAFAEL PINZÕN 

IMPORTÂNCIA DO PEQUENO PRODUTOR 
1. No mundo antigo: Impérios e ocupação de terras: base o 

Formação das categorias sociais: 
categoria inferior. 

Na Idade Média (500 a 1.500 D.C.} 

pequeno produtor 
o agricultor, 

2. 
Os grandes latifundiários na Europa 
A servidão 

3. Na Idade Moderna (1.500 a 1.900 D.C.) 
Reinos e imperios - Nações 
. Aparecimento do pequeno produtor independente 

- 1.700: A Revolução Industrial: A agricultura como matéria prima 
: A agricultura subordinada à Indústria 

Crescimento da Agricultura motivada pelo 
transporte a vapor. 

- 1.789: A revolução Francesa Os agricultores são reconhecidos como uma 
classe produtora, essencial para a sociedade. 

4. Idade Contemporânea (1900 até hoje) 
Mecanização e Produtos Químicos na Agricultura 

A industrialização: maior subordinação da 
agricultura à indústria 

Comércio Internacional intenso: regras de mercados 
internacionais que fixam os preços. 

A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO BRASIL 
1. Dependência da estrutura fundiária: Tradição Latifundiária 

Colonização portuguesa 
Tradição da produção para exportação: 
- Pau-Brasil - Ouro - Borracha - Madeira 
- Cana-de-Açucar - Algodão - Café - Soja - Frango - Carne - Sucos 
Tradição na fixação dos preços: o colonizador - o importador 
Tradição de dependência da intermediação na Comercialização 
Dependência dos mercados externos 

da 

2. 

3. 
4. 
5. 

MODELOS DE DESENVOLVIMENfO 
CAPITALISf A NA AGRICULTURA 

l. Modelo Inglês Proprietário da terra 
Arrendatário capitalista 
Proletário rural 
Estados Unidos - Europa Ocidental - Japão: 

Crescimento de unidades familiares de produção sem 
grandes latifundios 

2. Modelo Fazenda 

ARQ.CNl'liRAFIPROJ\IVENCCNS.RAF 

1 



Porque a empresa capitali•ta tenta manter o pequeno agricultor 
numa situação de atraso, de paralisação? 
Porque a empresa capitalista s6 vive quando o pequeno produtor 
(a mio-de-obra) lhe estã subordinado. 

A presença do pequeno produtor na produção alimentícia permite manter 
preços que reduzem o custo da reprodução da força de trabalho para a indústria, 
para a cidade. 

RACIONALIDADE DA ECONOl\fiA CAMPONESA 
Empresa capitalista: Visa o lucro ou troca de atividade 
Unidade familiar do pequeno produtor: 

a. Aumento da produção (não observa a variação de preços) 
b. Persiste na atividade (devido à conjuntura) 
c. Reduz o nível de satisfação das necessidades básicas 

CARACTERÍSTICAS DO CAMPONÊS 
1. Trata-se de uma unidade familiar que incorpora simul~anearnente sua 

dupla dimensão de produtores e consumidores; 
2. Desenvolvem seu processo produtivo de tal maneira a obter um certo 

volume de bens, destinados parcialmente à auto-subsistência e 
parcialmente ao mercado; 

3. O trabalho se desenvolve numa parcela de terra, geralmente de 
qualidade deficiente e em pouca quantidade, na qual - sem prejuízo 
de atividades complementares - se realiza um processo de produção 
agropecuária; 

4. O processo produtivo encara-se com base à força de trabalho familiar 
disponível, o mais corretamente do grupo doméstico num sentido 
amplo; 

5. Trata-se de uma unidade econômica que dificilmente gerará excedentes 
o que, dada sua articulação estrutural, não conseguirá retê-los, de 
tal modo que se encontra impossibilitada de desenvolver processos 
significativos e persistentes de acumulação de capital. 

CONCLUSÃO 
Existe uma conjuntura nacional e internacional desfavoráYel ao pequeno 

agricultor. 

QUAIS SOLUÇÕES? 
1. Diversificação de Atividades Produtivas; 
2. Associativismo - Cooperativismo; 
3. A Modificação Estrutural. 

1. DIVERSIF1CAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUITV AS 

Autonomia X Especialização; 
O Ciclo da pobreza da cultura de subsitência; 
A Cultura perene e as atividades permanentes; 
Atividades complementares na ciclo produtivo (Acréscimo do 
valor ao produto); 

2. ASSOCIATIVISMO I COOPERATIVISMO 

ASSOCIATIVISMO 

a. Nos povos antigos (Africa - Asia); 
b. Nos povos primitivos (indígenas); 
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e. Nas comunidades rurais latinoamericanas: 

A dispensão desfavorãvel; 
A infraestrutura inexistente; 
A fraqueza das associações; 
o papel das lideranças. 

COOPETATIVISMO 
As cooperativas são sociedades de pessoas e não sociedades de capital. O 

capital é meio e não finalidade. (prestação de serviços). 

Contradição empresarial das cooperativas: distribuir resultados aos 
associados X acumular capital 
para o crescimento: 

estrutura voltada para o mercado X estrutura voltada 
para os associados; 
decisões participativas e democráticas X decisões 
burocráticas. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DAS COOPERATIVAS 
1. P'oraação e uso do capital de giro 

Imobilizações com capital próprio; 
Paternalismos com os associados; 
Distribuição de sobras; 
Retenções insuficientes de capital. 

Principal causa: falta de planejamento para médio e longo prazos. 

causas práticas: 

a. Contas a receber e estoques exagerados; 
b. Compras com prazo de pagamento curto; 

l. Participação passiva dos associados: 

Falta de organização de base; 
Falta de programas de educação politicados associados; 
Falta de compreensão da gestão de empresas cooperativas por parte 
dos dirigentes e gerentes. 

3. A .adificação Estrutural: 

A solução para o pequeno produtor sõ serâ possível mediante uma profunda 
modificação e reformulação da estrutura e organização da sociedade: 

a. 
b. 
c. 
d. 

Estrutura Fundiãria; 
Infraestrutura no meio rural~ 
Politica de crédito rural para capitalizar os produtores; 
Ruptura da intermediação mediante um sistema 
associativismo/cooperativismo forte; 
Introdução de tecnologias através da assistência técnica. 

de 

e. 
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fV ENCONTRO NACIONAL DO CNS 
BRASILIA-DF 19-07-95 

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAL 
CNS M:NC ECIO CXX: 

20()71515 

* Ecio Rodrigues (Engenheiro Florestal-Coordenador do CTA) 
A base econômica atual {monocultura e/ou binocultura extrativista} 

Qualquer sistema econômico que se baseie na e xtraçâo, beneficiamento 
e comercialização de um único produto, corno no caso da borracha, ou dois produtos 
aorc.onanoo-se a castarria tem uma marqerr. reduzida de sobrevivência às flutuações 
de mercado. Sem querer entrar no mérito da necessidade econômica e social do 
protecionismo, através da TORMB, à produção gomífera nativa da Amazônia, a base 
produtiva nas áreas de Reservas Extrativistas precisa ser ampliada. 

Esta ampliação pode acontecer tanto a nível de produto, com a 
diversificação dos produtos de borracha e castanha que agregariam maior valor à 
produção, ou a nível de matérias-primas, com a incorporação do Manejo Florestal de 
Uso Múltiplo. A possibilidade de produção de uma borracha de melhor qualidade, de 
artefatos de borracha, de doces e subprodutos de castanha, devem ser buscadas para 
viabilização destes produtos. Com relação ao Manejo Florestal de Uso Múltiplo, que 
se baseia em um sistema de policulturas florestais, a sua efetivação traria uma base 
extremamente diversificada de produção. 

No entanto um dos principais entraves para efetivação destas 
possibilidades reside na bagagem sócio-cultural que este produtor extrativista 
acumulou ao longo da história de ocupação da região. A relação selvagem de trabalho 
e dependência para com o patão, a não efetivação do domínio da colocação que 
incentiva a migração e caracterizava um sistema nômade de exploração, e talvés o 
mais importante, a idéia do produto objeto de coleta, de valor incalculável e gerador de 
extrema riqueza que a Amazônia até hoje procura para substitui a borracha, são 
peculiaridades do extrativismo que dificulta a incorporação de novas propostas. 

Ampliação de base econômica (policultura) 

O grande argumento utilizado pelos historiadores econômicos da 
Amazônia é o que uma vez fracassada as tentativas de sedenterização do homem 
Amazônia através da agropecuária a Amazônia estaria sujeita à estagnação causada 
pela decadência do seu mais rico produto, a borracha. 
O que verificaria, então, é que a Amazônia estava fadada ao fracasso pois jamais sairia 
da coleta. 
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Vincular o modo de produção através da coleta, extrativismo, a não 
sedenterização é um equívoco, pois pressupões a coleta até a exaustão de 
detenninado produto e a consequente busca de novas áreas, o que não acontece na 
concepção do extrativismo moderno. Além de uma variável de extrema significância 
não avaliada por estes da exaustão de determinado recurso, as Reservas Extrativistas 
se baseiam na premissa de produção de especiarias. Um leque variado de produtos 



que são explorados em determinadas épocas do ano, escolhidos de acordo com seu 
valor de mercado, ou das facilidades de exploração etc. critérios utilizados por cada 
produtor/extrator, que teria diversas opções para evitar a exaustão de qualquer 
produto, quer seja .ele de maior ou menor importância relativa. 

Existem também os argumentos relativos a inviabilização do extrativismo 
devido a domesticação das espécies vegetais e/ou sua gradual substituição por 
sintéticos. O exemplo da borracha é comumente usado para basear estar informações. 
Mas a borracha levou, no Brasil, algumas décadas para ser domesticada e o fantasma 
do "Mal das Folhas", causado pelo microcictos uley, ainda ronda os cultivas existentes. 
Por outro lado a substituição por sintéticos, além da dependência do petróleo, ainda 
não conseguiu substituir a borracha nativa inteçralrnente. 

Toda esta argumentação esta voltada para um único produto, a borracha. 
Imagine-se agora se considerarmos um leque de dezenas de produtos florestais, 
alguns de ocorrência restrita à Amazônia, sendo que nenhum provavelmente terá o 
valor e importância isolada alcançado pela borracha que justificasse o investimento na 
sua domesticação e/ou substituição. Esta situação utópica seria amenizada com a 
riqueza em biodiversidade que a Amazônia pode ofertar. 

O Manejo Florestal de Uso Múltiplo é exatamente a viabilização de 
policulturas e produção de especiarias. O pode, a domesticação e a substituição por 
sintéticos, poderão ser minimizados na transformação da colocação em pequenas 
unidades de produção florestal. Somente com aproveitamento de raízes, ervas, 
arbustos, fauna e árvores através do Manejo Florestal Múltiplo e a consequente 
viabilização de uma economia de base florestal se poderá realmente ver uma luz no fim 
do túnel para manutenção da Floresta Amazônica. 


