
RELATÓRIO DO RESULTADO DAS REUNIÕES DOS SERINGUEIROS DO MUNICÍPIO 

DO NOVO ARIPUANÂ - AMAZONAS. 

Os seringueiros dos rios Madeira, Marepáua, e Paranã das 

Araras, reunidos nas Comunidades de: Repartim~ntó, Belas-Ãguas, Mi 

riti, Paicáua, Boca do Barrigudo, Tacíria, S. José, Remanso e Jaca 

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

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

Ao mesmo tempo, os seringueiros dos rios: Aripuanã, Arau~ 

Juma, Guariba e Castanho; reunidos nas Comunidades de Alvorada~ M~ 

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

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

·Resolveram criar o grupo denominado "Companheiros do Ari 

puanã", e resolveram todos ao mesmo tempo levantar quatro questões, 

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

tação de assistência técnica, financeira, médica, social e educaci~ 

nal; Reforma Agrária especificada para os seringueiros; e uma parti 
cipação direta dos seringueiros, agricultores, garimpeiros e pese~ 

dores na Nova Constituinte. 

o resumo destes estudos realizados nas nossas reuniões fo 
ramos seguintes: 

LEI COMPANHEIROS DO ARIPUANÃ 

,~ Questão 

O SERINGUEIRO E SEUS DIREITOS 
Capítulo 19 

Artigo 19 - Liberdade para os seringueiros ... 
Letra (a)- Os seringueiros devem lutar pela extinção dos 30% da pro . - 

dução bruta cobrada pelos patrões, como arrendamento das 

estradas e para que os seus produtos sejam pagos com di 

nheiro. 

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

encontram as estradas de seringa. 

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

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

tuais agressões por parte dos ex-patrões e seus jagunços. 

Í•. 

·INSTITUTO SOCl0"'148tENT li. 
Data I !. __ 

! Cod, (/; 'i .... TJ C!J .p (/) t- 9 - , 1 

J •• • 1 



• 2 • 

Letra (d)- Comunicar, e denunciar qualquer tipo de arbitrariedade 

às comunidades vizinhas, aos s·indicatos, às autoridades 

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

de apoio que haja em solidariedade mútua, inclusive à iro 

prensa. 

Artigo 29-Política de preços para produtos nativos vegetais 

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

lhores preços para a borracha, a castanha, a sorva, aba 

lata, copaiba, a piaçaba, a massaranduba, o caucho, a ma 

deira de lei e o cumarú, especificamente. 

Letra (b)- Lutar por menores preços nos artigos de caça e pesca, co 

mo sejam: linha, anzol, chumbo, arpoeiras, bóias, corri 
.·"-- . I cos, chumbo de caça, cartuchos, pólvora, espoletas, es 

pingardas etc, bem como exigir uma lei que obrigue o 

IBDF e a SUDEPE a expedirem carteiras de autorização aos 

seringueiros para o uso e manuseio de tais instrumentos 

para a sua subsistência e de seus familiares. 

Letra (c)- Autoridade para impedir a caça e a pesca predatória ex 

tensivo ao bicho de casco e sua comercialização. 

2~ Questão 

PRESTAÇÃO DE ASSISTtNCIA TÉCNICA, FINANCEIRA, MÉDICA, SO 

CIAL E EDUCACIONAL. 

Artigo 39 - Assistência técnica integral! 

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

orgaos de assistência técnica, a dar assistência int~ 

gral aos projetos de plantação de seringueiras nativas, 

castanheiras, fruticultura em geral e agricultura dos p~ 

quenos produtores da borracha. 

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

bio-digestores, nas comunidades produtoras de borracha. 

Artigo 49 - Política financeira para os seringueiros 

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

a -SUDAM, e outros organismos financeiros do governo a con 

ceder ernpréstim:Js a baixos juros aos pequenos produtores de boE._ 
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racha natural (seringueiro) para o custeio de 
projetos. 

Parágrafo 29. Exigir da SUDHEVEA e da SUDAM, a aprovação de pequenos 

projetos para a plantação de seringueiras nativas, cast~ 

nheiras, fruticultura em geral; bem como para a conser 

vação das seringueiras nativas adultas e produtoras. 

pequenos 

Parágrafo39. Crédito para instalação de cantinas·comunitárias manti 

das pela Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), a 

fim de facilitar a vida dos ae r Lnque i.ro s , 

~rtigo 59 - Assistência médica-hospitalar e odontológica. 

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

'borracha, nos baixos rios e nos altos rios, pe~o. menos 

de 3 em 3 meses. 

Parágrafo 29. Pedir a implantação de um p_osto médico com abastecimento 

de medicamentos de primeiros socorros e a permanência de 

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

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

tro órgão de saúde pública. 

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

ruptamente, principalmente nos casos considerados . de 

emergência. 

Parágrafo49. Prioridade no atendimento nos hospitais quando necess~ 

rio se fizer ao seringueiro e seus familiares, especial 

mente em casos de internamento. 

Parágrafo 59. Visita regular da SUCAM às comunidades produtoras de bor . - 
racha natural dos baixos rios e dos altos rios de cada 

Município. 

Artigo 69 - Assistência social para todos 

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

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

sindical, filiada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do município, uma cantina para venda de objetos, utensi 

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

bol e uma sed~ recreativa. 
fute 

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

os adultos terão suas aulas ministradas por 

professores do MOBRAL. 

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

SUDHEVEA, Prefeitura, SEDUC ou pelo Sindicato. 

pela 

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

todo material escolart como sejam: mesas, cadeiras, es 

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

borrachas, réguas, esquadras, cartolina, vassouras, me 

renda escolar, material de copa, material higiênico e o 

pagamento dos professores. 

Letra (e) -Exigir da Prefeitura, SEDUC, MOBRAL, ou outros órgãos a9 

ministrativos o fornecimento dos pavilhões (Bandeiras) 

Nacional e Estadual. 

Letra (f) -Reivindicar junto à Prelazia ou Paróquia,·á visita pasto 

ral do vigário pelo menos 4 vezes ao ano. 

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

área de esportes em geral. 

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

da comunidade. 

Artigo 79 - Educação para todos! 

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

crianças como os adultos, bem como participar da área de 

lazer. 

Parágrafo 29. Exigir a visita de supervisores de educação pelo 

três vezes ao ano. 

menos 

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

mária concluída e falar a linguagem da comunidade. 
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Jq. Questão 

REFORMA AGRARIA EM SEU PLANO POPULAR: DE ACORDO 
COM OS "COMPANHEIROS [)0 ARIPUANÃ" 

Capítulo 29 

Artigo 89 - Terra própria para os seringueiros. 

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

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

nha de uma a três estradas de seringa. 

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

te 

que ele não pode vender, arrenda~ aforar, ou fazer qual . - 
quer tipo de comércio com a terra. 

Pàrágrafo39. A área de terra pertencente a cada seringueiro, além das 

estradas de seringa, deve possuir uma reserva florestal 
para·a execução de seus projetos de plantação e cultivo 

de seringueiras nativas, castanheiras, fruticultura e agri 

cultura. 

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

tação, de mini-usinas, de bio-digestores, de cantinas e~ 
munitárias e até para ·o fabrico de borracha natural de 

cada ano. 

Artigo 99 - Assistência Técnica 

Parágrafo 19. Todo seringueiro deve receber orientação técnica por par 
te dos órgãos de extensão rural do governo, gratuitamen 

te nos seus projetos de plantação, cultivo e conservação 
das culturas anteriores assim como para as mini-usinas e 

bio-digestores. 

Parágrafo29. Fornecimento de técnicos e material especifico para aju 

dar na elaboração dos projetos agrários de cada pequeno 

produtor de borracha natural. 

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

Letra (a) - As terras distribuídas· para cada se~ingueiro devem ser 

demarcadas pelos próprios seringueiros, em regime de m~ 

tirão, pois são eles que melhor conhecem suas áreas de 

atividades. 

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

dos os municípios produtores de borracha natural do Bra 

sil. 

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

obedecer a loteamentos comuns ou projetos dirigidos ·pelo 

ITERAM, GETAT ou INCRA esp~cificamente, pelo fato dos 

mesmos dependerem de maiores áreas de ação. 

Letra {d) ·-Empréstimos·bancários· através de projetos aprovados·pela 

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

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

familiares, a fim de erradicar as epidemias que infestam 

os seringais nativos dos altos rios. 

4~ Qu.estão 

...-. 
! 

PARTICIPAÇi"ID DE TODOS OS TRABALHADORES RURAIS• MAIS ESPE 

CIFICAMEll.ffE OS EXTRATIVISTAS, NA ·CR.IAÇlio DA KNA CXlNSIT.1'UINm- 

PROPOSTA PARA A NOVA CONSTITUINTE DE ACORDO COM OS "COM 

PANHEIROS DO ARIPUANÃ11• 

Artigo 19 - Proposta para a Constituinte 

Parágrafo 19. Considerando: 
Que o direito de votar é vetado a 

ções militares, 

determinadas gradua 

Propomos: 

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

dados e aos marinheiros. 
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Parágrafo 29. Considerando: 

O avanço do poder econômico no proces.so eleitoral, esp~ 
cialmente nos municípios, 
Propomos: 

Medidas concretas contra este tipo de investimentos. 

Parágrafo 39. Considerando: 

Que o sindicalismo no Brasil é completamente controlado 
pelo governo , 

Propomos: 

Liberdade e autonomia sindical em todos os niveis 

Artigo 29 - Política no meio rural · 
/--....., 

Letra (a) - Considerando: 

A privaticidade política sofrida pelas camadas menos fa 

vorecidas, especialmente o trabalhador rural, 
Propomos: 

Liberdade de organização política. 

Letra (b) - Considerando: 

O esforço que a igreja vem fazendo em favor da população 

rural, 

Propomos: 

Liberdade de ação para a Comissão Pastoral da Terra(CPT) 
no meio rural e junto às repartições fundiárias. 

Letra (e) - Considerando: 

o grande número de trabalhadores sem terra e o numero de 

conflitos entre posseiros e latifundiários, 

proporcionando muitas mortes, 

Propomos: 

Reforma Agrária especificada para os seringueiros, para 

todos os trabalhadores rurais, e sob o controle dos mes 

inclusive 

mos. 

Letra (d) - Considerando: 
A alta inflação do pais e o alto custo de vida nos altos 
rios e nos baixos rios, 
Propomos: 
Salário família para os seringueiros com mais de quatro 
filhos e auxílio natalidade para as suas esposas. 
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PRODUTOS DO RIO ARIPUANÃ E SEUS AFLUENTES 

Borracha 450.000 Kilos 

Madeira em toras 1.000 M.cúbicos 

Cedro beneficiado 2.000 M.~Úbicos 

Itaúba beneficiado 250 M.cúbicos 

Castanha 12.000 Equitolitros 

Andiroba 1.000 Litros 

Copaiba 15.000 Kilos 

Massaranduba · 1. 000 Kilos 

sôva 50.000 Kilos 

/...__, Batata 3.000 Kilos 

Jutaicíca 1.000 Kilos 

Cipó 3.000 Kilos 

Pau-rosa 1.300 Toneladas 

PRODUTOS DO.RIO MADEIRA E SEUS AFLUENTES 

Borracha 800.000 Kilos 

Madeira em toras 300.000 Metros Cúbicos 

Cedro Beneficiado 1.000 Metros cúbicos 

r» Itaúba 2.000 Metros Cúbicos 

Castanha 70.000 Equitolitros 

Andiroba 1.500 Litros 

Copaíba 17.000 Kilos 

Massaranduba 6.000 Kilos 

Sôva 300.000.Kilos 

Batata 6.000 Kilos 

Jutaicica 3.500 Kilos 

Cipó 10.000 Kilos 

Pau-Rosa 4.500 Toneladas 
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Depoimento do Sr. Edilson Ferreira do Nascimento, seringueiro do Al 
to Reio Guariba, na altura dos cinco dias de viagem da foz do rio 
Aripuanã. 

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

Abril Agosto 
Café Kilo 120.000,00 170.000,00 

Açucar Kilo 5.000,00 8.000,00 

Sabão/ tablete 200 Gramas 5.000,00 7.000,00 

Farinha de mandioca saco 150.000,00 280.000,00 . 
Sal Kilo 5.000,00 8.000,00 

/ ....•.• 
Leite em pó Lata 15.000,00 24.000,00 

Óleo Comestível Lata 15.000,00 25.000,00 

Fósforo M 10.qoo,oo 15.000,00 

Querozene Lata 7.000,00 10.000,00 

Gazolina Lata 6.000,00 ·10.000,00 

Combostoll Lata 5.000,00 8.000,00 

óleo lubrificante Lata 35.000,00 50.000,00 

Tabaco Kilo 80.000,00 110.000,00 

Papilim M 15.000,00 25.000,00 

Pilha Un. 4.000,00 7.000,00 

Esgueiro Bic Un. 7.000,00 10.000,00 

Lápis Un. 2. O·OO, 00 3.000,00 

r> Chumbo de caça Kilo 60.000,00 90.000,00 

Pólvora Kilo 70.000,00 100.000,00 

Espoleta Un. 1.000,00 1.500,00 

Cartucho Un. 10.000,00 15.000,00 

Espingarda Un. 1.500.000,00 2.100.000,00 

Aguardente Gf. 10.000,00 15.000,00 

Anzol Un. 1.000,00 2.000,00 

Sandália Havaiana Par 20.000,00~ 30.000,00 

Calção Un. 50.000,00 70.000,00 

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

Estes preços são validos até o fim do mês de dezembro de 1985. 

-- 1 
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Preço pago por cada kilo de·· borracha depois de retirada a 
gem de 25% do fornecedor. 

porcent~ 

Kilo 
abril 

s.000,00 

agosto 
7.000,00 

Quem fica devendo ao fornecedor paga um juro de 30% sobre a 
até o inicio do próximo fábrico. 

dívida 

' 
j 
l 
1 

1 ·1 

j 
1 

l 
i 
1 

. ' 

.1 
! 
! 

1 
'! 

.1 · l 
. 1 

1 
1 
·( 

l 
1 
1 

' 1 
f 
l 
1 -r 

'/ 

I ·-· 
,,/ 

.':"• 



'\ 

li 

PROPOSTA DOS SERINGUEIROS E SOLDADOS DA BORRACHA, EXTRAÍDAS DAS REU . 
NIÕES REALIZADAS EM 13/09 e 18/09 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMQ 

ÇÃO SOCIAL - PIMENTA BUENO/RO. 

01. Extinguir o "atravessador", através da criação de um Orgão P6 

blico com a função de fornecer~ mercadoria aos seringueiros e 

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

a todos os seringueiros. 

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

03; Terra doada pelo Governo para todos os Seringueiros trabalharem 

"no que é seu". 

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

gueiros ou Soldados da Borracha; posto de sa6de, escolas e es 

tradas. 

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

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

pelo INPS(FUNRURAL). 

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

dinheiro, terra ou aposentadoria justa. 

em 

Observação: Quanto à questão da terra, os seringueiros ressaltam 

querer terras livres onde não haja exigência do INCRA 

em este se transformar em colono. 

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

Os moradores da localidade de Alto Paraí'so do Floresta, 

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

do km 63 da BR 421, malha esquerda, residem naquela área há 20 anos 

explorando o corte das seringueiras nativas que existem por 

enfrentando todas as dificuldades de doenças, saques dos 

lá, 

índios 

uruê-au-au e a exploração dos marreteiros. O marreteiro sempre foi 

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

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

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

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

ó~eo comestível; três latas pequenas de leite em pó mococa; seis 

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

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

racha. 

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

o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

cortou,para transformar em lotes de cinquenta hectares1parte da 

área dos seringueiros para transformar em Projeto de Colonização, 

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

mil seringueiras nativas, para reserva indígena, querendo desapro 

priar mais de trinta famílias que vivem exclusivamente de serin 

gueiras na região. 

Esta carta é para pedir solidariedade e ajuda a essas 

familias que querem continuar tendo condições de morar e trabalhar 

para sobreviverem. 

Ariquemes, 28 de setembro de 1985 

,;., 


