
~ :~;ESSENTA FAMILILS,DE SERINGUEIROS AMEAÇADOS DE EXPULSÃO NO VALE DO JURUA 
FAZEM MANIFESTAfÃ1 NA CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL 

\ 

Cêrca de sessent'a famílias de seringueiros estão concentrados na cidade 
de Cruzeiro do Sul, Acre, para protestar contra as ações de despejo·que 
estão sendo movidas por patrões da região. As ações de despejo atingem 
seringueiros do Riozinho Cruzeiro do Vale (vizinho à Reserva Extrativista 
do Alto Juruá), do Rio Ouro Prêto (que fica no interior do Parque Nacional 
da Serra do Divisor), das glebas Tavares de Lira e Nazaré (designadas para 
projetos do INCRA) e no Paraná Pentecostes. O nôvo juiz da comarca de 
Cruzeiro.do Sul já ordenou o despejo dos seringueiros José bonifácio Ribeiro 
Lima e Francisco Tomé de Souza (nomeado como sendo Francisco Nunes de 
Oliveira), em sentença de 3 de Abril e com prazo de um mês para deixarem 
suas colocações na floresta. Outras oito ações estão sendo julgadas durante 
esta semana (22 de Abril a 26 de Abril). Os seringueiros estão sendo agora 
defendidos pela advogada Dra. Rita, da FETAGRI, em acordo com o advogado 
do Conselho Nacional dos Seringueiros, Dr. Emanuel 

Cêrca de 200 pessoas, entre homens, mulheres e crianças de mais de cem 
famílias de seringueiros, encontram-se reunidas na cidade de Cruzeiro do 
Sul para acompanhar os primeiros julgamentos da semana, contando também 
com a presença dos índios Poyanawa. Um dos seringueiros ameaçados de 
expulsão é Manuel Gonçalves (Dázinho), delegado sindical e membro da diretoria 
da Associação de Seringueiros do Riozinho do Cruzeiro do Vale. O ~ªt~ãQ·~~~ 
~liªl0Estêvão Barbari e a firma Corrêa & Irmãos estão entre os autores âas 
ações de expulsão contra seringueiros. 

O motivo alegado para a expulsão é a falta do pagamento da chamada 
"renda das e~tradas de seringa". O verdadeiro motivo é reestabelecer o 
poder de patrões sobre seringueiros que até pouco tempo eram expulsos 
livremente, muitas vêzes com apoio da polícia. ~sses mesmos patrões 
exploravam os seringueiros através do sistema de dívidas permanentes e 
do monopólio exercido pelo "barracão". Desde 1988, com a atuação do 
Conselho Nacional dos Seringueiros da região, têm surgido associações 
cooperativas de seringueiros para comercializar livremente a produção, e 
ao mesmo tempo as práticas de violência de patrões passaram a ser coibidas. 
A expulsão dos seringueiros é a primeira tentativa conjunta dos patrões 
para voltar à situação do passado. Teme-se que esse seja b início de uma 
onda generalizada de expulsão de seringueiros em todo o Vale do Alto 
Jurua para permitir a livre venda de madeira e a negociação especulativa 
com as terras da região. 

Os seringueiros e índios reunidos em Cruzeiro do Sul pretendem permanecer 
na cidade pelo menos durante mais seis dias, enquanto as próximas ações 
serão julgadas. ~les têm disposição pacífica, mas querem ser ouvidos, 
sabendo que os primeiros seringueiros expulsos foram julgados á revelia 
pelo juiz, Dr. Gerônimo Borges Filho. Como moradores seculares da floresta 
os seringueiros querem ser respeitados. 

Pela ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS DO RIOZINHO DO CRUZEIRO DO VALE 
ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS E AGRICULTORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO 

ALTO JURUA 
CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS-COORDENAÇÃO DO ALTO JURUA 
ESCRITORIO DOS POVOS DA FLORESTA-CRUZEIRO DO SUL 

Telefone para contato Cruzeiro do Sul: (068)322 2942 
Rua Cosme Velho, 98 fundos - CEP 22241 
tel 2055197 - telex 2137982 CIED-BR - Rio de Janeiro -RJ 
Av. Higienópolis, 983 - CEP 01238 
tel 825554'1 - telex 1126561 ECUM-BR - São Paulo - SP 



CAMPANHA DE APOIO EMERGENCIAL AOS SERINGUEIROS CONTRA 
·A EXPULSÃO EM MASSA DOS SERINGUEIROS DO ALTO-JURUÃ 

Levando em conta a importância de resistir por mais dias 
à expulsão dos seringueiros do Riozinho Cruzeiro do Vale, e sabendo 
que essa expulsão será o primeiro passo para ações semelhantes em 
todo o Vale do Juruá numa ofensiva sem precedentes contra os direitos 
das populações da floresta desde o início da atuação do Conselho 
Nacional dos Seringueiros nesta área, a ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS 
DO RIOZINHO DO CRUZEIRO DO VALE e a ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS DA 
RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÃ solicitam à sua instituição 
uma doação no valor de-CR$170.000,00 (U$600.00). Estamos enviando 
esta solicitação a cinco instituições visando obter um total de 
CR$852.000,00 (U$3,000.00) com urgência absoluta. Cada contribuição 
pode manter·contribuir para manter os seringueiros durante dois dias 
(duzentas pessoas ao custo de Crz426,00 ou U$1.5 por dia que servirão 
para comprar farinha e carne); o excesso sbore os seis dias planejados 
a partir de agora serão utilizados para pagar novas despesas de 
transporte e comunicação. 

Essa carta está sendo enviada para as seguintes entidades: 

Conselho Nacional dos Seringueiros-Rio Branco 
Congresso Nacional (a/c Gabinete Sen. Suplicy) 
Comitê Chico Mendes são Paulo 
Gaya Foundation Londres 
EDF Washington 
A-Manacá New York 
CEDI são Paulo 
CESE Salvador 

Pedimos que a sua entidade acuse imediatamente o recebimento desta 
carta. 

ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS DO RIOZINHO DO CRUZEIRO DO VALE 
ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS DA RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO JURUA 
Tel. (068) 322 2942 Cruzeiro do Sul - Acre 

Conta Bancária para contribuições: 
Associaçâo dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista 
do Alto Juruâ Conta 5054-7 Banco 237 (Bradesco) Agência 1060 

Cruzeiro do Sul - Acre 

(Ou através do CEDI aos cuidados de Mauro Almeida) 

Rua Cosme Velho, 98 fundos - CEP 22241 
tel 2065197 - telex 2137962 CIED-BR - Rio de Janeiro - RJ 
Av. Higienópolis, 983 - CEP 01238 
tel 8255544 - telex 1126561 ECUM-BR - São Paulo - SP 


