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RIO JUTA! - AMAZONAS 

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E VERGONHA NACIONAL 

I - INTRODUÇÃO 

Uma equipe de pastoral da Prelazia de Tefé, intergrada por: - 

Antonio Caetano - MEB Foz do Jutaí, Honorato Alves - agente de 

pas.toral da paróquia de Fonte Boa e Pe. Egon Dionisio Heck 

CIMI - secretariado Nacional, esteve visitando as famílias de 

seringueiros e Índios do rio Juta{ e afluentes. durante os m~ 

ses de maio e junho de 1986. 
Nessa ocasião tivemos a oportunidade de falar com praticamente 

todas as familias de seringueiros desde as cabeceiras até o 

baixo Juta!, na altura da col. Pururé, e com os indios Canama 

ri da aldeia do Queimado, no Juta!zinho, os indios Kulina da 

aldeia do Simpatia e obtivemos informações a respeito dos in 

dios Katukina da area indigena Rio Diá. Além disso foram fei 

to reuniões e e{ontros dos seringueiros nas delegacias sindi 

cais de: Nova Vida, Doa Fé, Boca do Curuena, Remédios, Boca do 

Mutum, São Pedro, São Carlos e Boca do Biá. 

O quadro encontrado é desolador, deprimente, registrando-se uma 

situação de calamidade e miséria em que a fome e a doença estão 

levando a centenas de familias de seringueiros ao desespero e à 
fuga para as cidades como Foz do Juta!, Manaus. Manacapuru, Te 

fé, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Eirunepé e Benjamim Cons• 

tant. 
1 

"Tá todq mundo indci,,; embora. Não vai ficar ninguém no Juta{. Não 

tem ni~guém que t~nha nada. Só a vida", clamava dona Jacira na 

colocação Monturo, alto Juta!. "SÓ não vou embora porque não 

tenho pra onde ir" dizia o.Moreno na colocação Bom Futuro. E 

como ele dezenas de fami1ias de seringueiros estão só esperan 

do conseguir pagar as dívidas para baixar para as cidades, me.1, 
mo sem ter onde morar ou trabalhar, pois, sofrer mais do que - 

aqui dentro do Juta! é impossível, dizem todos. 

O piÓr é que não tem pra quem ape1ar. "A justiça por aqui tem 

que ser aqui mesmo. Porque se a gente vai lá pra Foz do Juta! 

é pra apanhá" desabafa seu PeBro Alves, na del. sindical São 

Carlos. E eles tem vários ~atos concretos e recentes que mos~?· 

tram que a polícia da Foz do Juta! está comprada pelos comer 

ciantes e madeireiros. 

Nos fazemos porta voz de todo esse sofrimento que c1ama aos céus 

!"epetindo com seu Pedro II ONDE HAI VIDA HAI ESPERANÇA! " 

-----· .. -· -··~--- - -~·--· .. . . -- -~-· - --- - -- ' •• ·---------------- ·- - _..J 
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II- SITUAÇÃO DOS SERINGUEIROS DO JUTA1 

1- CARISTIA HORRiVEL 

ta carestia mais horrível do mundo! Foi a exclamação mais comum 

que ouvimos em praticamente todas as casas e reuniões. "Não oferece-- 
'.;. mos um café, por que não tem.os o pó nem o açúcar". Era logo a primei- 

ra coisa que se ouvia na mai»ia das casaa do alto Juta[. 

t claro que daí seguia a ladainha das "falturas", destacando-se' 

a farinha. 

"Fe.z quase dois meses que estamos cQ.mtndo escoteiro (sem f'ari- 
11 

nha)11• Estamos nos aguentando na banana e essa também est~ no fim, já 
. " estamos na flor, lamentava a lIBXia Solanilva, bochuda, esperando o 

11 filho por esses dias. 

Estamos em tempo de endoidar, disseram algumas velhas, pois com 

toda essa idade nunca passamos uma crise dessas. 

~ realmente lamentável a situação da fome, e de desnutrição encoa 

trada. SÓ não estavam morrendo de fome por que aleu,m peixe sempre da 

va pra arranja: Não estavam comendo insosso e do:rmindo no escuro por• 

,.. 
,J• 

que tinham conseguido sal e querozene até com certa fartura com 

:Petrobrás que estáva atuando na regiã.o até meados de junho/86, 

~ base no Bom futuro. 

a 

com 

Analisando com eles a causa dessa horrível carestia conseguimos• 

levantar alguns dados CAUSAS: 

a) Falta de um.a política de abastecimento para o Jutaí. Não existe n~ . 
nhuma preocupação nesse sentido por parte da '.Prefeitura Municipal, 

nem do Estado do Amazonas, nem do Governo Federal. A Cobal só pas 

sa uma vez por ano no rio Solimões. 

b) A comercialização no Rio é feita exclusivamente pelos regatões, e 

esses só enchergam a :produção, a borracha e não o seringueiro. / 

~ Por isso eles param de viajar em dezembro, no fim do fábrica e .s6 
~ reaparecem. em julho quando as primeif(.as pianchas de borracha esti 

verem no porto. 
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e) Nesses seis meses de inverno a Única alternativa econômica é a 

madeira. Uns poucos vão ao3 centros cortar serinea na terra fin.n.e. 

~- Nesse ano praticam.ente o Único madeireiro que entrou da boca do 

Curuena até o alto, foi o mnrn I'.'!AFRA. E eãae é que acabou de deseraçatr.'-· 
tudo. Levou já em outubro de 1985 QUase 100 trabalhadores do Solimões 
dentre os QUais vário~ Índios Ticuna e deixou os coitndos jogados ne~ 
sa beira sem a suficiente mercadoria. Por isso estes acabaram. comendo 

da farinha e roças que os seriDç,"'1.leiros tinl1am, como foi o caso do 

Chico Pia e do AlcÍdes. 

d) 110 pacote econômico do Governo": também ajudou a agravar a situa - 

ção, pois nos outros anos alguns regatões já subiam pelo início de 

maio para aviar alguns seringueiros. Com a história de tabela de 

~ 

preços os regatões não se animaram subir; pois poderiam encontrar' 

dificuldade para venderem suas mercadorias a um preço de 100-400 % 
acima do preço da mesma mercadoria em Manaus. Essa rede de interm.ed.i!Í, 

rios, verdadeiros sangue-sugas dos seringueiros, ficaram amoita- 

dos esperando mudanças nessa política econômica: fim da tabela e 

e tal. 

e) S copa do mundo, também teve sua pequena contribuição nesse quadro 

tétrico da carestia e fome no Jutaí. Isso porque nenhum. regatão / 

iria trocar o prazer de estar diante da ·Tv vendo o jogo e depois' 
1 : ., 

com.em.orando, por uma viagem no Jutai enfrentando os piuns e as 

clamações dos seringueiros. 

re - 
f) E pra completar parece que até s. Pedro acabou tendo sua parte de 

culpa. i que as chuvas estão sendo muitas atrasando o início do verão 

e do corte de a·aringa. E pelo fato que tudo indica será uni verão / 
ruim para a borracha, chuvoso e curto. 

g) :Por Último, a causa d.a crise de :farinha está tam.béxn em grande par 

te no descuido e descaso de muitos seringueiros que não :fizeram rg 

ças ou as fizeram insuficientes. 

---- ------- 
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Essa é um.a das questões que já fora muito discutida com o pesso- 

al. Nas parece~~ue depois de alguns anos esquecerem e só o aperto da 

fooe os está levando a fazer novamente bastante roça nest~ ano. 

2- DOENÇA J.\'.IEDOll':!íA 

O rio Jutaí; muito doentio. EspeciaL~ente no período que inicia 

com a subida e baixada das águas se manifestam mais fortemente: a ma 

lária, infecções intestinais, diarréias~ febres altas, providas provã 

velmente das águas :podres e conta.minadas que saem dos lagos. Também/ 

acontecem surtos de gripe forte como tivemos oportunidade de ver em. 
~ 

nossa viagem. A malária mais geral foi no Curuena e alto Jutaí nomes 

de maio, semq~6SUCA1d chegasse a esses ;ugares alegando falta de com 

bustível. Tivemos ainda a oportunidade de encontrar algumas pessoas 1 

com malária. Felizmente encontramos também o barco da SUCAM que trad:i. - 
ciona.lmente ia subindo até o alto. A família do seu Sem.ando nos con- 

tou que baixaram. todos para a Foz do Jutaí, ardendo em febre e quase 

morrendo de malária. Seu Dino Lopes, do alto Curuena contou que por i 
-: lái todo mundo caiu de malária e não tinha um comprimido sequer. Se 

valeu dos :poder de Deus e foi buscar montes de "saca.ca11 uma espécie 1 

de cipó do qual fazen um chá para combater a malária, e todos se sal 

varam. Ficou revoltado pois nessa mesma época a SUC.Ai,~ -meio até a boca 

do Curuena e não entrou no rio para socorrê-los. 
1 

Várias crianças, jovens o adultos morreram, de hepatite, e outras 

doenças. Porém as doenças mais graves continuam sendo a sue.;;.nutrição• 

e a fome. 

Imaginem que diante de todo esse quadro, não vamos encontrar ne - 
nhum atendimento à saiíde desse povo. nem posto de saúde, nem barco de 

saúde que desse um míniao de atendimento. As vezes alguns regatões le - 
vam algum medicamento que são vendidos a preços altíssimos e aleator!a 

mente tomados, como antibióticos (tetrex) para gripe. 

"0 doutor aqui é Deus. O que temos pra nos valer da doença e os 

poder de Deus e a água do Jutaí (dona Amazonina). A falta de atendi-' 

mento à saúde é um dos forte motivos das migrações para a cidade. As 
~~~ 1?9! exemplo várias famílias dos Marques baixaram após a morte de 
1.o"-- ' -·-·..:) 
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uma das mulheres, no ano passado. Também toda a parentela de D. Paulo 

(da boca do Biá) baixou para a Foz do Juta{ após a. morte do mesmo. 

3- TUDO AN~\LFAEN.rO 

A situação continua pra ti camerrt e a mesma q .·e há 7 anos atrás ' 
quando fizemos a primeira viagem no rio. 1íeia dúzia de pessoas que 

sabe ler e escrever sof:ridam.ente. Houve em 1980-81-82 tentativas de f 

firmar alguns núcleos onde pudesse funcionar escolas. As experiências 

foram muito efêmeras não conseguindo funcionar por nais de dois anos. -=--:----- 
Afora desse esforço por p8rte da Prelazia através da equipe OPAN/CD,1! 
praticam.ente nada se fez. Existe enorme desejo por parte de todas:.:fa 

mílias de ter estudo para seus filhos. E até algumas pessoas que sai 

bam ler tentam transmitir alguma coisa a seus filhos. 

Não existe portanto escola para mais de 1.500 filhos de seringu~i 

rosno rio Jutaí. A Prefeitura lava as mãos dizendo que não é possí- 
vel, por causa das distâncias entre as famí'lias. O que é verdade, mas 

não justifica o total descaso em se procurar viabilizar al~as alter, 

nativas para superar esses obstáculos. 

~ Nem as dedantadas escolinhas da SUDHEVE.A chegaram ao Jutaí. "A- 

qui tá tudo escuro, ninguém encherga nada"; reclama a Sebastiana, ee~ 
piando pra duzia de filhos, tudo analfabetq com.o eles. 

A falta ide escola está sendo talvez o motivo mais forte para as 

migrações. o· compadre Sebastião Daniel, veio orgulhoso me dizer que' 

depois de um ano que está na Foz do Juta{~ alguns de seus filhos que 

já estão na escola, já sabem ler um pouco. Mesmo que ainda não tenha' 

conseguido comprar uniforme para todos~ pois ele não conseguiu ainda' 

emprego, ele transmitia sua grande satisfação por seus filhos estarem 

estudando. 

Como foi entendido o direito de voto ao analfabeto, discutimos 1 

com o pessoal a possibilidade deles fazerem o título eleitoral para 

começarem a ter participação polÍtica e ~uem sabe serem enchergados. 
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O Sindicato dos Trabalhadores Rurais levou um ofício à Prefeitura so 

licitando a subid0 de um barco para fazer os títulos de uns 500 s-eriE_ 

gueiros. A resposta que nos deran. é que uma viagem até o alto Jutaí' 

é mui to cara, gastar 17 tanbores de combuat oâ , a Prefeitura nã.o tem 

iierba e ae3!'.l.o que se fizesse os títulos não teria condições de deslo 

car:iemto para os seringueiros votarem. Na ocasião mostramos a nossa e~ 

tranheza diante dessa negativo, pois aaom anualmente do Juta! de u~Jºº 
toneladas de borracha e uns 50 mil toros de madeira, que são as ati 

vidades econômicas principais do município, e donde, provém taivez 
d "' ,, ' ,/ 70,a da sua arrecadaçao. E quais os beneficias que esses herois traba - 

lhadores da selva recebem? Nada. Absolutamente nada. A Prefeitura se - 
quer tem feito uma visita a essa gente para saber como estão vivendo. 

Não tivesse sido o esforço da Prelazia de Tefé e paróquia de Jutaí, ' 

toda essa gente se quer registro de nascimento ou qualquer outro doe~ 

mento teria. 

Nascem e se acabar:i. nessa selva amazônica sem sequer terem sido' 

considerado no número de braoileiros. 

t revoltante essa situação, e mais uma vez centenas de trabalha 
dor.as amazônicos se vêem alijados do seu direi to de :participação polÍ, 

tica atrav~s do voto. 

4- EXPLORAÇÃO D.AHADA 
1 

Depois iue a lata de leite em pó foi congelada em. Cz$ 15,00, seu 

Chico Pia, no Juruazinho comprou essa mesma lata de leite a Cz$ 65,00 

e outros falaram que pagaram até Cz$ 80,00. E isso quando tinha, pois 

ultimam.ente nem estava.~ levando dizendo que não tinha. 

Desse jeito de fato não se pode mais criá um filho, desabafam '" 

os seringueiros. 
'.J 

Seü Pedro Rafael nos contou que já no início de Junho comprou 
~ 

farinha a Cz$ 8,oo o quilo, quando o mesm.o produto esta~a v~belado a 

Cz$ 3,00. "SÓ falta enterrá nóis vivo. Tão matando no cansaço. t da-- 
' 

qui prá pior. Pode dá graças a Deus quen consegue faze u.ma balsa com' 
uns paus e se jogá no rio abaixo". 

-------·-··-~· ..... -- ----- .... ··- - __ _) 
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dizia o Pedro .Alves de Souz::1 na delegacia Sindical são Carlos, na no!_ 

te de são João. 

A revolta diante dessa situação chega reaL~ente às raios do de-- 

.. 
sespero: "Se as coisac é pra ficar como estn ou pior, vamo loeo fazê• 

um.a guerra", verbarava o Dino Lopes, na boca do Curuena. E angustiado 

pelo fato da situação está piorando com o plano da tabela, com a ame~ 

ça de não mais venderem fiado, seu Heleno Teixeira repetia que o úni 

co recurso que tinha era todo mundo abandonar o Juta{, ir para a Foz 

e fazer mm.a greve ou logo uma guerra. 

Com a questão da madeira a roubalheira é ainda muito maior. Rou~ 
bam r na cu bagem , 

na medição·: 
na classificação 

- no preço• 

O NUNO 1'1AFRA, de São Paulo de Olivença, foi o campeão de safad1 

zas, de enganação~ pintou e bordou nesse inverno rio Juta!. Federão' 

ter uma amostra disso nas denúncias feitas pelos seringueiros e por' 
~ 

nós registradas para serem encaminhadas às autoridades para tomarem' 

as· devidas providências(d·t\Uo '"I) 

III-.CONSEQU~NCIAS 

1- MIGRAÇ10 .' 

Foi grande o fluxo migratório nesses dois Últimos anos, Para se 
1 

ter uma idéia da região do alto Juta!, do furo do l?into para cima / 

saíram, de 1984 a junho de 1986, um total de 22 famílias; pênnaneceB 

do nessa mesma região 19 famílias. Portanto houve um êxodo de mais 

50%. Estão excluídos dessa estatística o Juruazinho pÓr ser uma 

tuação especial mais dependente de Eirunepé; e os Índios • 
si - 

.Em outras regiões do Juta! a migração não foi feita tão intensa. 

Várias famÍlias migraram para outras regiões mais abaixo - 10 famíJ.! 

as e as demais migraram, para as seguintes cidades: 

---- ------- .. ----·-----···--- -· .... -· ·-· 
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• Foz do Juta! 

• Tefé 

• Manacapuru. 

- 16 

- 4 

- 3 
• São Paulo de Olivença - 2 

• Benjamin Constant - 2 

• Fonte Boa 
• Eirunepé 

• Manaus 

- 2 
2 

- 1 

n 
A tendencia é de se acentuar a depo~ulação do rio em razão da' - 

total falta de assistência no setor saúde e educação, falta de uma/ 

política de abastecim~nto, e da cruel exploração e servidão a que 

são submetidos os seringu.eírbs desse rio Jutaí. 
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2~- INCHAL'IE11TO DA CID.ADE 

A falta de um programa que realmente ~ànha atender as necessii 

dades básicas dos serin;_,"'lleiros, eo total descaso do governo estadu 

al e federal com relação a essa população que sobrevive teimosamen 

te na selva amazônica, a situação fundiária.:.'~. '. .. ~.:.:_:_-_;_;_~ caótica e abs 

surda, onde meia dÚzi~ de empresas e pessoas detem milhões de hect.ê. 

res (Munas.a.- 4 milhões de hectares), enq_u:.:into é nagada g_ualquer di~ 
reito do seringueiro à terra, tudo isso está esvaziando o interior• 

amazonense provocando cada vez mais inchamento das cidade~. 

Com isso se agrava ainda mais o quadro pbpulàoional absurdo / 

que se verifica no Estado do Amazonas, onde mais de 90% da popula- 

ção vive nas cidades e desse total uns 70% só na cidade de ~ia.naus. 

A cidade da Foz do Juta! praticamente duplicou sua população• 

nessa década de 80. Encontramos v~rias fam:!lias de seringueiros / 

amontoados nas casas de Parentes, na esperança de conseguirem mais' 

adiante construir sua casinh8• O mais rsrnve é que real.mente nãoc 
existe condições de trabalho para os seringi.teiros que vão chegando 
à êiiãde. Acabam sobrevivendo de algum biscate, fazendo seu roçado, 

~ada ves mais distante, pois as terras mais próxima já estão sendo' 

tomadas pelos grandes (comerciantes, médico,,,) da cidade. 

Idudam de lugar mas o sofrimento, a exploração e a insegurança' 

continu.a para a maioria dos seringueiros. 

•• 

A população não indígena em todo o rio Jutaí e seus afluentes 

está reduzida a umas 250 fam:!lias (exceto as vilas como Capota.ma e 

P0ffto Antunes próximos da foz do rio), sendo a,proximadamente um / 

quarto da população que já teve, em períodos anteriores. 

A grande interrogação que fica é: a quem interessa essa depop~ 

lação do interior amazonense, como é o caso do rio Jutaí? Está isso 

' dentro do plano do saque as riquezas do .Amazônia programado pelas/ 

multinacionis e acobertado e estimulado pelo· coverno estadual e 

Federai.2 . 

,. 
.J 
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IV~ SITUAÇÃO ATUAL - PERSPECTIVAS 

" 1- DESAim,rn 

No início da década de 89 se inicou, através da equipe cn~I/OPAN, 
pela Prelazia de Tefé, um processo de reuniões e discussões com os• 

seringueiros para que através da análise da situação eles fossem to - mando consciência de todo o sistema de escravidão impià.ntado há um 
século e buscassem for.tll§.s de superar isso. 

Sempre se insistia que os Únicos c~pazes de mudar essa situa-- 

ção seriam eles mesmos através de sua união e organização. Foi se 

consolidando o movimento sindical, até que em dezembro de 1982, con 

bastante entusiasmo foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Ru 

rais do JUTA1. Se criaram 10 delegacias sindicais no rio, ,tendo ca 

da uma delas construido sua casa de encontros e reuniões, os "casa 

rões do sindicato" como ficaram cdµhecidos. 

A partir de 82 e em definitiaJ.ro em 1983~ houve a retira.ela da ' 

equipe (Lúcia - setor Educação, Benedito - setor Saúde e P. Egon / 

Dionísio - questão de atendimento religioso e organização). 

O fato é que apesar de toda a animação e esper8rtça despertadas 

com o movimento sindical, as expectativas das melhoras im.edia~as · 

foram se frustando. Além disso a atuação da diretoria foi muito 

mida, gerando dewcrédito e levando ao desânimo dos associados. 

A situação encontrada agora, depois de dois anos e_meio étdes~ 

lel1tadora: um desinimo ge,{ralizado, uma si~uação de vida dramática, 

tí - 

e sem nenhuma esperança, a não ser ir embora. 

Foi ohocant e o quadro encontrado . t nessas circunstâncias é mu.! 
to difícil celebrar a vida e a esperança. Se procurou juntar os re~ 

tinhos de força existente em cada um, para um novo combate, uma no 

va esperança. 
'Ã 

Mostras desse desanimo se podia ver nos "casarões do sindicato" ~ 
em reínas, a mata tomando conta de vários deles. A maioria das reUB 

niÕes foram. feitas em casas de seringueiros mesmo, com excessão 

Boa Fé, Boca do Mutum e Boca do B:i.á, onde as casas do sindicato 

ainda ofereciam condições. 

de 

' 
1 

A reunião em Nova Vida (acabada) f'oi praticamente só de mulh! 

res e crianças, pois os homens estavam atrás de farinha no Juruazi 

nho e Eíru.nepé. O Único homem, seu Pretinho, veio por teimosia, tr.2, 
mendo de malária já hrl vário$ dias. 
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2- NOVA TENTATIVA 
~ .... -- . _ •.• , ! 

Como foi c1i to o ºpacote econ~mico" só fez piorar ainda mais a 

situação dos seri11ç,~eiros do Juta{. Porém todos concord~ em ten~ 

tar lutar para que realmente as mercadoriaG cheguem a preço de tab~ 

la, pu pelo menos com um pequeno acréscimo do frGte (uns 30%). 
, '•, 

Tambem se elegeu representantes para irem ao Encontro dos Se-- 

ringueiros em Carauari - 21 a 23/07/86, para se juntarem aos demais 

nessa luta. Se previu um encontro com a diretoria do sindicato pa 

l?à. exigir :prest8ção de contas, fazerem a programação desse ano e o~ 

ganizarem. um.a Assembléia Geral eletiva para o final desse·ano. 

3 - ALTERNATIVAS A PARTIR DOS SERINGUEIROS 

i notório o fracasso das iniciativas do Gmverno no setor do e~ 

trativismo da borracha. Os programas 11P:10Y.30~ executado pela / 

SUDHEVEA, só servira~ paxa acelGrar a decadência desGa atividade ee 
A 

cono.::ni.ca, uma vez q~e a maioria tos investinentos foram desviados • 

para outros setores, especialmente o conércio, enriquecimento ainda 

mais uma pequena minoria que dontlna nesses rios (serinsalistas 
comerciantes). 

e 

O Governo do Estado do Amazonas tem s~ caracterizado pela total 

amissã0 com1relação à seríssima situação por que passam os milha- 

res de seri~nueiros nesse ~stado. Apenas se teve notícia da fracas 
. - 

sada e ridícula tentativa de levar cinco mil pessmas das periferias 

de Manaus para os seringais, no início da década de 80. 

O atual Governo apenas se preocupa com o saque das riquezas do 

Amazonas tem na prática estimulado a vergonhosa exploração dos se 

ringueiros pelos comerciantes~ regatões - marreteiros. 

Os altos investimentos nos seringais de cultivo (alguns fanta~ 

mas) favorecendo novamente as velhas oligarquias remanescentes dos 

coronéis de ba::tTanco, tem se mostrado igualmente ineficmzas. 
\ 

Na verdade o governo nunca esteve preocupado em pensar alte~ 

tivas ou mesmo melhorias na região do extrativismo da borracha, a' 

partir e em benefício dos seringueiros. 

•·---· • ·---- '--- .... ·ª--· , .~ __ .......___ ._... . _J _ 
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Após um século de sujeição e violenta exploraçã<íi os seringuei 

ros só nessa Última décadn teru conseg,.1ido enfre~tnr organizada.mente 

essa situação buscando 81ternativas. 

O movimento dos seri~nueiros tom conseeuido al~as vit6rias • 

no Estado do Acre. Porém só nestes Últimos dois anos tem conseguido 

expressão Nacional a partir do 12 Encontro Nacional dos Seringuei- 

ros, realizado em Brasília, de 11 a 17 de outubro de 198p. Um dos 

resultados desse encontro tem sido a Criação do Conselho Nacional' 

dos Seringueiros que está tentando ser um canal e instrumento de 

luta dos seringueiros da Amazônia. 
/ , 

O processo e lento, e soa partir do esforço de todos, vem-se' 

vislumbrando algumas a1ternativas, conseguindo pequenas vitórias. 

Porém o saque das riquezas do Amazonas i acelerado e tem um 

cronograma muito bem. traçado. Isso tudo pelo capital multinacional' 

e as diversas países da Bacia Amazonica. 

Lianaus, Julho de 1986. 

I 
i 

• 
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ANEXO 
- l - 

DEN11NCIAS 

SITUAÇÃO DOS SERINGUEIROS DO RIO J1JTA! 

Local: Col. Marauá - Rio Jutaí 
0 Data: 24 de Junho de 1986 

Nós abaixo assinados e relacionados denunciamos e pedimos providê~ 

cias legais, contra a atuação do madeireiro/comerciante NUNO 

MAFRA, J!esidente em S. Paulo de 01ivençat 

1. O Nuno Mafra levou uma jangada de 236 pontas-árvores de virola, 

caucho, copaÍba, samauma ••• da colocação São Pedro, no dia 7 de 

jú.nho de 1986. 

2. Por essa madeira calculada em torno de 700 toros, o referido c2 
merciante pagou em mercadoria, o valor de Cz$ 13.700,0~. Essa' 

mesma madeira, avaliad.1;1 com e por :pessoal que trabalha em ma.de~ 

ra ha vários anos deveria. dar, no mínimo, a :preço baixo, maí.s:' 
de Cz$ 30.000,00. 

3. O que o Nuno Mafra pagou pela madeira não deu para pagar osga§. 

tos de alimentação dos seringueiros que trabalharam na retirada 

da madeirà. 

Seis pessoas trabalharam por uns dois meses. 

4. Os abaixo assinados e relacionados exigem que o Nuno Mafra pague 

por ess~1madeira a quantia de Cz$ 30.000,00. 

Col. Marauá, Rio Jutaí, 24 de Junho de 1986. 

Raimundo taartins da Silva 

Francisco Rodrigues 

José La!de do Nascimento 

Raimundo J3rito 
Raimundo Rodrigues 

Antonio Rodrigues 

-----~-------·-------··-·. 
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DENl11mIA I 

Local: Col Terra Firme do Drretido - Juruazinho - em Jutaí 

Data: 10 de Junho de 1986. 

Nós abaixo ~ssinados registramos as seguintes denúncias para que/ 

sejam tomadas as medidas legais e/ou outras cabíveis nestes casos: 

l. O comerciante Nuno Mafra, Desià.ente em s. Paulo de o1ivença, rio'· 

Solimões, chegou na colocação do seringueiro Alonso Ferreira R~ 

drigues, no Juruazinho, no dia 4 de outubro de 1985. ,Combinou / 
com o Sr. Luiz Faria Barbosa a compra de certa quantia de made! 

ra existente na col. Terra Firme do Derretido. 
~~ 

2. O referido comerciante deixoufa retirada da madeira: o velho 

~ilva e seus filhos Rosalvo Raimundo, Lauro e Sansão e as 

lheres Benilde e Mafisa, todos Índios Ticuna. 

mu - 
3. No dia 11 de fevereiro o Nu.neh tlrafra, esteve no mesmo local, I 

acompanhado do soldado Ed.ivaldo, ostensivamente armado e farda 

do~ exibindo uma folha de arrendamento do Rio Jutaí. Isso com 

a finalidade de intimidar o pessoal e retirar a madeira sem pa 

gamento algum aos moradores das respectivas colocações. Entre-' 

gou nessa mesma ocasião uma carta do sr. Mário FeITeira onde / 

acusava os seringueiros de invasores do seu seringal e por coa 

seguint~1 estavam cometendo crime. 

4. No dia i8 de abril de 1986, o Nunê?.: Mafra chegou novamente no 

Juruazinho na acima citada colocação para buscar a madeira. Ne 

gou-se ao pagamento confonn.e combinado em outubro de 1985. 
Na madrugada do dia 19 de abril fez com que seus empregados re~ 

tirassem uma jangada de 100 toros de cedro e 10 toros de madei 

ra branca, localizados na boca do Igarapé Assaí, na colocação' 

do sr. Alonso Ferreira Rodrigues. 

,-----··--·------------ --- - ------------·- ·- --- 
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5. Durante os 7 meses que os fregueses do referido comerciante per · ...• 

maneceram na colocação derrubando madeira, sem a necessária as 
sistência por parte de quem os jogou nesse local, causaram gra,B 

' , 
des danos com a derrubada de arvores de: caucho, sorva e popunha 

Francisco Farias l3arboza 

I.uiz Farias Barboza 

Alonso Ferreira Rodrigues. 

,' 

• 
,; 

!' 

I! 
i 

1 

! 
1 
1 

1 
I• 

1: 

1: !, 

1· 

6. Os fatos aqui descri tos são verda.deiros ·-e exigimos urgentes pr,g, 
vidências. 

Col. Terra Fino.e do Derretido, 

Rio Juruazinho, 10 de junho de 1986. 

1 
I• ,, 
l' 

" !, 
1, 

i' 
~ l! 

•. 
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DEIIDN'O IA I·I 

Local: Col. Igapó - ::lio Juruazinho - Mun. de Jutaí. 

Data: 10 de junho de 1986. 

Nós abaixo assinados e relacionados denunciam.os e pedimos provid~ 

eia do seguinte fato: 

1. Os fregueses que o comerciante Nuno Mafra deixou jogado na Col. 

Terra Firme do Derretido, rio Juruazinho, desde outubro de 1985 

ficaram sem farinha e passando necessidade desde dezembro 8j / 
até abril de 86. 

2. Nessa situação recorreram ao seringueiro Francisco Gomes dos ' 

Santos solicitando uns pés de macax:eira para pagar quando seu 

Nune\. chegasse. 

3. Em março, as duas tunn.as no Ig. Seguaia, passando p~vações e I 
fome, vieram se juntar ao grupo do Silva na Col. Terra Firme do 

Derretido. 

4. Quando em abril seu Nuns:.; veio buscar a madeira todos os :fregu..2, 

ses desceram com ele sem que ningu.ém acertasse o pagamento com' 

o Francisco Gomes dos Santos. 

5. Agora seu Francisõo e a :família estão ~em farinha~ passando ne- 
' cessidade em decorrência desse fato. 

1 

Pedimo~ que Nuns~ ~fra pague com urgência 10 paneiros de fari- 

nha. 

Vol. Igap6~ Rio Ju:ru.azinp.o 

10 de junho de 1986 

i 
1 
1 
1· 

1 

i 

" 

Francisco Gomes dos Santos 

Maria Lino Gomes Lopes 
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DENt1NCI.A III 1 

Local: Col. SANT.A LUCIA - mun. de Jutaí. 
Data: 17 de junho de 1986 • 

• 
Nós abaixo relacionados registramos a segui~te denúncia contra 

madeireiro NUHO Lr.AFRA, e pedimos as devidas providências: 

1. No dia 1 de ou:bubro de 1985, o sr. Nune~ .. Mafra chegou no bar - 
co Nuneb Filho, na colocação Santa Iilzia~ do seringueiro AlcÍdes 

Lopes dos Santos. Pediu se ele não lhe queria a.ITendar a coloca, 

ção para tirar madeira branca, ficando acertado de f8zer o paga 
mento na hora da retirada da madeira. 

2. Nessa mesma ocasião já deixou 3 homéns para iniciar a der:ru.bada' 

. d.a madeira. Estes foram depois substi tuidos por: Calangó·-. (chefe' 
de· grupo) , Lázaro e Branco. __, 

e 

3. Durante os mes·es outubro de 1985 e abril de 1986, os referidos 

fregueses do seu Nuno, jogados na beira do rio, sem aa devidas/ 

condições de trabalho, faltando inclusive a farinha, arracarazp. i 
cerca de 500 pés de macaxeira da roça do AlcÍdes ~opes dos San- 

tos. 

4. No dia 23 de maio de 1986, o Nuno Mafra chegou novamente na col,g, 
cação Sta. Luzia com o rebocador NUNO FILHO, para recolher a 

1 

madeira~ Pegou os 500 toros que estavam na beira, sendo que vár!, 
i 

os ficaram na mata. 

Quando seu A1cídes, pediu para fàllerem. o acerto do arrendodam.en• 

to, ele simples.mente se negou a pagar qualquer coisa, dizendo / 

que ele já pagava arrendamento de todo o rio Juta!~ 

·5. AlcÍdes Lopes dos Santos exige o pagamento de Oz$ 10,0'0 por toro 

de madeira, resultando na quitia de Cz$ 5.000,00 e mais 6 pa.ne! 
ros de farinha como pagamento doa 500 pés de macaxeira. 1 

Alcides Lopes dos Santos 
\ 

Ilda Nonato dos Santos. 

Col. Sta. luzia, 17 de junho de 1986. 

------------------------------·----- 
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DErIDNCIA IV 

Local: Col. CAXIAS - mun. Jutaí 

Data: 19 de junho de 1986. 

Nós abaixo relacionados exigimos providência ao seguinte caso do ' 

preço de madeira pago pelo NUNO MAFRA. 

1. No dia 10/04/86 o senhor Manoel Dias Delaide, morador da colo - 

cação Caxias, rio Juta!, entregou entre outras madeiras: 

JACAREt1BA - 1ª 53.398 mt~ - Cz$ 3.737,60 

21 22.031 1.079,51 

Isso consta do tã1ãp 
49.00 a 21. 

entregue. Portanto pagou cz$ 10,00 a 10 e 

Na tabela oficial fornecida o preço do metro JaeareÚba é d~ Cz$ 180,00. 

2. No d.ia 24 de maio o NUNO MAFRA baixou levando a·segu.inte madei 

ra do ar. Manoel Dias Delaide, sem medir e acertar a conta: 

- 12 toros da samaúma 

- 1 toro de louro ima.miri. 

9 toros de cedro. 

Seu Nuno Mafra falou que não tinha tempo para entregar a cubagem' 

da madeira, que enviaria depois. Esse fato mostra a ma fé com que 

esse comerciante vem agindo nesse rio Juta!. 

1 3. Os abaixo relacionados exigem o pagamento da diferença entre o 
1 ' . , 

preço pago pelo sr. Nune~ e o preço da tabela da Jacareuba ae 

cima relacionado. Bem como o acerto imediato do restante da ma- 

i 
]. 
i 
1 
! 
! 

deira. 

Manoel Dias Delaide 

.Perpétua Ribeiro .Delaide 

Rio i~taí~ 19 de junho de 1986, 

---·-------------------- 
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DEIIDNCIA V 

Local: Boca do Curuena - Rio Jutaí 

Data: 20 de Junho de 1986. 

Nós abaixo assinados e relacionados pedimos providência do se 
guinte fato: 

1. Em abril de 1984, o regatão CIRO INOC!NCIO, vindo de Eirune 
pé em 198~, vindo se estabelecer na boca do Curuena~ vendeu' 
merdadorias, estiva, espingardas, aparelhos de som aos se- 
ringueiros do rio Ouruena e rio Juta!, para pagarem em made!, 
ra. 

2. Os seringueiros tiraram grande quantidade de madeira branca: 
virola, caucho, copaíba, samaúma. O Ciro Inocêncio não foi 't 
buscar essa madeira, em sua maioria, sendo que centenas de' 
árvores foram derrubadas apodrecendo na beira do rio. Outros 
toros f~~:m: ficaram a:podrecendo, como por ex • 

• Dino Lopes: 200 toros: virola e caucho 
• Francisco Lopes: 140 toros: virola, sam.a.úma 
• Francisco Lopes: 100 toros: virola, samaúma. ,- 

3. Vários seringueiros insistiram. para acertar as contas, outros 
trabalharam vários dias para o referido patrão. 
Este porém sempre dizia. que era para deixar para ma.is tarde. 

4. Não forneceu nota fiscal, e nem sequer o talão era entregue• 
e sequer mostrada aos seringueiros. 
Agora, em 1986, após dois anos o referido regatão está cobr~ 
do a conta dos seringueiros, com acréscimo de juro e correção 
monetária exorbitantes. Além disso não regia~ou nos talões' 
pagamentos feitos em borracha, madeira e trabalho de diaris 
ta. 

5. Diante dJa medida injusta, arbitrária e ilegal, os abaixo a!ã, 
sinados e relacionados exigem uma fiscalização oficial aqui 
dentro do rio para tomar providências com relação a essa e 
outras arbitrariedades. Antes disso não irão fazer o acerto• 
dessas contas com o referido regatão. 

, 1 
1 

Boca do Ouruena, 20 de junho de 1986 • 

• Dino Lopes da Silva 
• Francisco Lopes dos Santos 
• Francisco Gomes 
• João Carvalho • 
• Francisco Guilherme 
• João Domingos Machado 
• JÕao LibÓrio Lopes 
• JÕao Teixeira 
• Eleno Teixeira de Oliveira 
• Jos$ ~~xeira • Jose · os 
• Albino Lopes 
• Francisco Lopes das Chagas. 

&i/ 
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DENÓNCIA VI 

ll[Ós abaixo relacionados viemos denunci8r o segu.inte fato, para 
. tomadas providências: ~ seJam 

1. No dia 19 de dezembro de 1985 o madeireiro Davi Coelho dos Santos, 
residente na Foz do Jutaí, passou na colocação Pururé e pegou 9 á~ 
voreg de copaíba (+ - 27 toros) de Gelson Gomei, sem a autorização 

que 

do mesmo, dizendo simplesmente que era para pagar conta. 

2. Nessa mesma ocasião o acima referido madeireiro, ficou insm.ltando' 
os seringueiros e o seu movimento de organização~ o sindicato, in 
clusive com ameaças "como: Todo mundo aqui me deve e o produção 7 
que fazem não paga uma balada na cabeça de cada um"; e mais: u Se 
der um tiro na oabeça do Antonio Torres (líder Sindical do Fururél 
é o mesmo que atirar numa guariba magra, não paga á balEl"• 

3. Além disso desafiou os serinsu.eiros que- fizeram denúncia dle atra 
vés do sindicato. 

4. uutra irregularidade desse madeireiro é que não entregaram nota ou 
qualquer comprovante na hora em que os seringueiros fazem as compras. 
Depois quando não entregar os talões Uá é com juro altíssimo. . 

1 
1 

1. 

/i 

Gelson Gomes 

Antonio Torres 

l?uru.ré, Rio Jutaí, 26/06/86. 



' 
Sindicato .dos TrabaJhadores 

do Jutaí 
Roa Costa e Silva S/N 

CEP 69.000 - Jutat - Am 

. ~ Rurais 

1T .-- 
' ., 

Lro Sr. d.e Lescadc ~- 

s. SUNAB 
DENÚNCIA 

Os trabalhadores rurais abaixo assinados do município 

de Jataí- AM, vem na pessoa do seu Siadicato dos Trabalhadores 

Rurais, denunciar as irregularidade comercial do município de 

JutaÍ-AM. 
... 

Ilustricimo Sr. Delegado da SUHABE; queremos faser-lhe 

saier que nós ~rasileiros trabalhadores rurais deste município 

não estamos par~icipa..~do dos direitos de congelameato e tabela~_ 
'! 

mento d.e mercadorias aqui em nosso munic:Ípio, queremos 9-iser ao · :; ; 
' ! : 

illlstriw.mo d e Legado que cada comerciante faz o seu pró'priQ.__ ; • · . .· .· .. ; i 1: 

preço e ainda insulta os trabalhadores rurais com àí~~res ab~~r:~: ir. 
. ', ' : ':,· ! 'Í' j 1- 

.•• .. -i·-'i·· ;,t-1, .. !l·j 
111.0S • . ,., ·1'11 1,1:.:-~- .! ' '. ,· t l ,'. ~ li . "~ •• 1 1 

: Queremos aenc í oaar ·os nomes de alguns que mais expl~'~Jg:_:(~i/(1/ . 
. o pre?o das ~e:cad~rias. na regi~o,. 12 Ale,dino Va~conselos ·~J',j,J:i,::::~·'.{. 
1 Francisco Arigo, 'º Raimundo Gury, 4º Alfredo Cur:r, 52 Anton1,'q,. ;:;<n.· 

' ' 1(,l,..,"'1..,j •\H'l•' 1'•' f 1 

! . Alaeida, 62 Anton~o ·Carlos, 7º Ped ro CÍce,ro, 8º Nuno Máfra. i: ~f{~ A )-·:: 
.; f na a idade: d.e Jut ai, as lojas j a auspende raa o~ preços o s11p~~~e!t~J j. 
! e ado· esta! peor cio que as tabernas, portanto nos os trabalha~o~e,i;,! { ,1, , ..... ·") 

i rurais aat aao s pedindo una fisc·alização que tom.a as p~ovidenciJ~ .. ; , 
/·destas irre~lai"ida<iles porqu.e isso ja é ~II abuso diante Gia l·ei ~ '., 
1·. diante da e;tasse ~ 1 : 

·!: E0para inserrer os nossos diseres queremos reforçar. Aq~i ,. 
f :os eomerciantes não dão un talão que possa j~stifiear uma prova 
1. 

concreta que a5ente possa fa'(er uma denúncia, depois disto as · •. 
: . autoridades q_uc~fgentc confiava, como prefeito Co Le t o r- e o dele_~ ' 
i · gado de policia nem um deles estão .f a fendo caso de executar as ' ~ · 

-' • • , • ·., 1i i: ;.'. 1.- 
: .: queixas que tem chegado a eles, e a rêsposta deles e esta 9.1f~l"4, ;_;~ ·:;:: 

H • ', ' 'I ~·ti .. ;f,.: 
n ao pode YJ. ver morre. · '.:.(., :j- L :; - ~:w 1·.;1;-11. e .. fr 

Atenciosamente agradecemos. ]'ISOALIZi1ÃO E PHOVIDENvIAS -, . ; f 
: E O QUE QUEREMOS; . :; ··~ ·, . 

. ;, . 

Jutaí 28/05/19D6 
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ANEXO IV 

SERINGUEIROS DO RIO JUTAf 

ALGUMAS REIVINDICAÇÕES URGENTES 

1. Preço mínimo da borracha de Cz§ 16,0Q 

2. Garantia de abastecimento de 'me r cado r i as a pr~~o da tab.ela. Para 
isso será necessária um convêni:o entre CQ~AL]SUDHEVEA para que 
a Cotial possa levar mercadoria e receber a borracha. 

3. Que o Governo estadual e federal ajudem subsidiar· o transporte das 
mercadorias e da b o r r ach.a para assegurar aos seringueiros um preço 
justo pelo seu produto. _:. 

4. Uma fiscalização regular em todo o rio para garantir os direitos 
mínimos e punir os abusos que vem sendo cometidos pelos regatões 
e madeireiros. 

5. Ida de uma equipe' do lTERMl para ppfã proceder o levantamento fun 
diário e dar aos seringueiros garantia das terras em que traba 
lham. Dessa forma serão evitados os abusos .que Úl t í'mament e vem 
ocorrendo com os tais "arrendamentos do rio" fe i t otp o r madeireiros 
e comerciantes. 

Essas são algumas das exigências que os seringueiros do Jutaí 
fizeram nas reuniões nas delegacias sindicais e pequenos en 
contros realizados durante o mes de junho de 1986 e que serão 
levados para o Encontro dos seringueiros do Juruá e Jutaí a se 
realizar em Carauari nos dias 21 a 23 _de julho. 

1 
I 

Outras rei vindicações serão discutidas e spe c i a.Ime ntie com rela 
ção à saúde e escola • 

.. 
i .. 
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A INVIABILIDADE DA VIDA DOS SERINGUEIROS NO RIO JUTA! 

I - Produção anual, m~dia, de.borrach.a 
600 kg pveço por quilo Cz§ 12,00 renda anual 

·~ 
ANEXO III 

Cz§ 7.200,00 

- II - MEDIA DE GASTOS POR FAM!LIA, COM BASE NA MEDIA pos PREÇOS DAS MERCADORIAS EM JUNHO 1986 
mercadoria consumo me nsa l tabela no Jutaí TOTAL ANUAL 
1. Café ., 2 kg. 9 2, a o 
2. Açucar 8 kg. 5,11 
3. Leite 
4. Sal 

5. Oleo so] ao 
6 •. Cartuchos 
7. Que r oee ne 
8. Sabão 
9. Tabaco 

10. Posforo 

3 latas de 400gramas 
5 kg 
2 latas de 9QQ ml 
10 cartuchos- para espingarda 
2 litros 
3 kg· 
10 saquinhos de 45 gramas 
'5 caixas 

15, 10 
2,00 

9 .no 

7, 10 

0,21 

150, ,00 3.600 ,00 
8,00 6 40 , 00 
50,QO 1.800,00 

3,00 180,00 
20,oq 480 ,00 

25,00 3.000 ,00 
8,00 192,00- 
20,00 720 ,00 
5,00 600 ,00 

O, 50 12,60 

12.472,00 

III - PERDA DO PODER AQUISITIVO - DESVALORIZAÇÃO DA BORRACHA 
1. Se~ Manoel Biana, do alto Jutaí, confirmo~ que em 1950 com um quilo de borracha ele 

comprava um quilõ de café. Hoje para comprat um quilo de café ele precisa 12,5 lg de 
borracha 

2. Em 1983 uma grama de ouro valia o equivalente a 16. quilos de borracha. Com a valór da 
grama de ouro em torno de Cz§ 200,00 são necessários 16,5 kg de borracha pra comprar uma 
grama~de ouro. 

Manaus julho 1986 

\ 

\ 
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MADEIRA 

Manasa amplia vendas 
. , para pa1ses europeus · 

e 

A Manasa - Ma 
deiras da Amazônia S/ A, 
operando há mais de 
quatro anos cm Manaus, 
está com uma grande 
produção de madeiras 
serradas, beneficiadas e 
lâminas de compensado, 
chegando a exportar pa ra a Inglaterra, e Bélgl. 
ca, além do mercado lo 
cal e regional, como Bel 
Iém, RondõnJJ{ e Estados 
da Bahia e Recife. Ape • 
sa.r do nome, a Manasa 
não faz parte do grupo 
Manasa de São Paulo, 
se~do uma estatal chl 
nºesa com matriz no Dls 
tr,to Industrial. 
·.: Conforme W ang- 

Tato-J únior, gerente de 
Exploração e Exportação 
a.Manasa .é o primeiro e 
único investimento do 
Governo chinês no Bra- 

, sil, o que vem, satisfato 
riamente, superando as 
expectativas de produ 
ção, Wang salientou que 
a. especialidade da: em 
presa é madeira serrada, 
m~s trabalha também - 
com laminados, madeira 
beneficiada e compensa 
dos. \ 
: · · Atualmente, os ti 
pos de madeira mais 

· procurados, tanto pelo 
· mercado lo~al e nacio 
nal, quanto internacio- 

1 
I 

nal, são copaíba, sarnaú 
ma, muiratinga e cedro. 
Wong-Jiinior explicou 
também que o nome Ma 
nasa era a razão social 
antes de ser comprada 
por empresários chi 
neses. A atual, Cifec, é o 
que predomina, mas de-. 
vido ao antigo nome ser 
conhecido na cidade pt;i,:- 
maneceu. 

A Cifec possui atu 
almente duas unidades, 
trabalhando com um to 
tal ·de aproximadamente 
200_funcionários. A área 
de investimentos, se 
gundo, Warig, pelo me 
nos por ora não sofrerá 
qualquer alteração, vis 
to que os atuais estão 
dando para produzir em 
um ritmo normal e até 
superando a produção· 
esperada. 

Na opinião de Wang 
Tato-Júnior, a.ímplanta 
ção da Manasa/Cifec no 
Brasil é de vital impor 
tância,' tanto para o Bra 
sil quanto para a China 
Nacionalista. A seu ver, 
o Brasil, tem carência de 
produtos · eletrônicos e 
outros, enquanto a Chi 
na tem uma enorme ca 
rência de setor madeirei 
ro, o que poderá gerar 
um intercâmbio bastànte 
proveitoso entre os dois 

parses. Para ilustrar 
suas afirmativas," W ang 
falou da visita que· uma 
delcgaçâo do Ministério 
chinês fez ao Ama 
zonas, a 15. de . abril do 
'ano passado, quando fi 
cou conhecendo a Cifec, 
além do potencial ma 
dcireiro de Belém e Ro 
raima. A empresa pre 
tende atacar outros paí 
ses da Europa e África, o 

. que Wang não pôde citar. 
nomes devido à grande 
concorrência que existe 
no setor. 

REFORMA AGRÁRIA 

Reforma agrária é 
um assunto que Wang, 
considera delicado e do 1 

qual ele não tem mui- 
to conhecimento. To 
davia, resolveu arris 
car uma opinião, di 
zendo que, no· caso 
específico do· Amazo- 
nas, não será necessária' ' 
uma reforma agrária, 
visto que existe muita 
terra, inclusive de prq 
priedades , do Governo, 
que pode ser distribuída . 
entre as pessoas que não. 
têm um pedaço de chão 
para morar. Por· outro 
lado, elogiou o congela 
mento de preços, da 
atual política econômica 
dos Governos. 
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O CUSTC JE VIOA NO ~1~ JUTAÍ 
AMOST~AGEM PA~CI~L 

[1 
li 
ti 
·: l';E~CADD~IA OBSE~VAÇL!ES 

ifonsurno 
mens.l 

g.isto 

m e n s a I 

1. c.f é 
2. Açuc.r 

3. LeitE em po 

4. sd 1 
5. Oleo de s o j a 
5. A r.r o z 
7. Lei~e condens~d~ 

JS. c.rne (conserv.) 

9. Bol.ch-(p~p~gu.ir.) 

10º Piment. do ~eino 

11. ~lho 

12. S.b~o em b.rr. 

13. t:.;uer:J2ene 

14. c~rtuchos p/ esp. 

15. Fosforo 

16. Tab ac o 
17. P ap s Lí m 

13. P.st. de dente 

19. G.1zolin. 
20. 3om8ril 

21. Linhi de costura 

22. 8at. de borr.ch- 
23. Pilh~ 
24. Agu,ndente 
25. Lin!-i. Nylon 

~- 

1.t/2 kg 

12 kg 

3 l.;.ta-400 

160,00 

7,GO 

3:J,00 

3,00 

20,QO 

5 Kg. 

4 Ls t •• 
5 Kg 13,0~ 

2 1-ta 14,00 

4 l.t.s 19,00 

5 Kg 15,CO 

100 gr.i~.s 15,00 

lCO gr.m.s ~0,00 

4 Kg 14,00 

B litros ?,u~ 
1 c~ixê (25)2s;oo 
2 m.ssos 5,00 

20 s;.cos 50g é,OJ 

300 unid.des 5,00 

2 (100g) 

5 1 

4 ~acates 

3 carretel 

2 p a r /.no 
12 
2 g.nr-.f:. 
5 carros/.no 

4,00 

15,00 

4,00 

3,00 

200,oa 
8,00 

15,00 
50,00 

240,00 

94,00 

90,CíJ 

15,CJG 
80,0CJ 

65,80 

2S,Cl0 

76,00 

75,JO 

15,00 

3'.J, JO 
56,00 

56,0D 

500,00 

10,00 

120,00 

5,00 

B,00 

75,CJO 
16,00 

9, OCl 
200,00 
;184,00 
'30,00 

2.880,00 

r.naa.un 
1.080,CO 

138,00 

96:J,OO 

consi- , , 
e u n s 1-:i6di.- 

junho de l98f. 

b. A ~ÊCi; men~~l 
75~,JJ 

foi fEit~ ~or apraxim3ç;2 ~o~ 

os seringueir8s ~resentes ne 4ç 

Encontro de SEringu~:r~s ern C3rgu 

.ri.- tendo com~ b.se f.~ili. d2 7 p. 

336, 0'.J 
912,CO 

90CJ,O!J 

180,00 

36Cl,OO 
672,00 

672,00 

6.0J'.J,OO 

12'.J,OG 
l.44!J,OO 

e. Ness~ rel~ç;~ de merc~c~ri~s b~3i 
- f . . 1 [~ " ' h c2s n~o 01 1nc u1_0 ; , ~r1n a, 

.,, 
~ces~r de u~rios serinç~eiros ~ind. 

dependere~ d~ comur• d~ ~egm •• 

1 . d 1 • • ...J. ; • e u1 ~s rnerc~cor1~s 1nL~scens~u21s 

coma roup~, ~ate~i~l ~~ ~e~c~, re- 
, • L 

med10~ e ou~ros. 

SJ,O:J 
96,CO 

900,00 

192,00 

108,ClO 

600,00 
1.008,00 

360,00 
250100 

22.054 00 - ----------' ----·-· - 

··-- - ---- ------ 
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~ OS SERINGUEIROS DO JUTA/ 

A situação piorou ainda mais para a popu 
lação do rto Jutaí após a lançamento do p~ 
cote econômico. Se não vejamoB. 

1. A maioria dos regatões não viajou ainda 
no jutaí, temendo talvez. que haja alguma' 
reação aos preços que eram cobrados pelas 
mercadorias variando de 200 a 400% acima 
do preço de Manaus. 

2. Com isso está ocorrendo uma total falta 
de abastecimento de g;neros de 11 necessi 
dade, tais como a farinha, aç~car, sal, 
feijão, café, sabão ... "É a caristia maior 
do rnundo"l exclamou os seringueiros. 

J. E os raros regatões que subiram o rio 
ni:i.u obedecem o. tabela de jeito nenhum. Vá 
rios produtos ficaram atê mais caros que 
élntcs. Seu Chico !'ia contou que chegou pa 

gar Cz$ 80,00 uma lata de leite de 400 gr., quando o preço da tabe- 
la é de 16 •.. 

4. SÓ o que está congelado é o preço da borracha, que já estava em 
Cr$ 14.000,00 e foi congelado em Cz$ 12,00 

I 

5. Além diiso os madeireiros, como o NUNO MAfRA, roubaram vergonho 
samente' a madeira do seringueiros, tendo a maior1a nem ganho o 

que gastaram para se alimentar durante os meses de trabalho. 

A situação é desesperado 
ra. Muitas familias est~o aban 
donando o rio. Outras falam 
até em fazer uma guerra, por- 

- que nao querem morrer como 
porco dentro da toca. 
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l\)\.~/ f::.. ANIVERSARIO DE MORTE 
_/ 

mi ss í onar í o i t.a L iano 
.:.. 
- , 

de 32 anos Jc ld8de 

foi a~~s.:;·;sína(lo a 211 de julho de 

1985 cm Cacoal, Rond3nia, du 

r-ar rt e uma mi~,::;io de paz em 

favor do s Írrd í o s e dos 

sem-terra. 

"Ternos, ago r a , um protetor 

ria r.rande c au s a da justiça social. 

É o p adr c L Z E Q U I E L, um italiano ' 

de coração b r ao í.Le Lr-o , um missionário en 

Ln~ o i: rn~tü; p ob r-c s e .í n jus tlçados. 

Nenhum s ac r í t i c t o serÉ, Lnu t í I 

feito por uma grande causal" 

(dom Paulo E. Arns 

Cardeal de São Paulo), 

\ 
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.Scringueiros f~SoIYeffl.:' 
·.organizar-s_~·:;· no J uruá · 

. . •• 1 ,. • ' 

a 

Nos próximos dias 21, 22 e 23, será realí- .. Segundo ele, os seringueiros-estão sem 
zado, no Munidpio de ~uari, um encon- · ~enhuma asslstencia por parte du secreta-· 

· : tro de seringueiros do Juruá e Jutal. A situa- , . nas de Edu~ção e Saúde, e etes ainda são 
ção destes trabalhadores é precária e eles · rou~ados e violentados pelos madeireiros, 
têm sérias denúncias a fazer com relação à , : . · . · · . · . . 
assistência que vêm recebendo, ou melhor, · ., Com o Plano Cruzado o preço da borra- 
que não vem recebendo; · . cha ficou congelado em· 12 cruzados, preço.·. 

. Uma equipe de pastoral da prelazia de este que para os seringueiros é inviével, uma · 
. Tefé, integrada por Antônio Caetano· _ · vez que apenas o tabelamento da borracha é. 

· MEB-Foz do Jútaí, Honorato Alves, ....'. . . respeitadó na região, pois os g!neros ali· 
agente de pastoral da paróquia de Fonte . mentícios sofrem alterações absurdas, Co 
Boa e padre Egon Dionísio, do secretariado' · mo exemplo, o documento cita entre outros 
nacional dó CIMI ;· esteve visitando as famí- : · · produtos o leite, que de acordo com a tabela. · 
lias de senngueíros do rio Jutai e afluentes, t~ o preço de IS cruzados e SO centavos, · 
durante os meses de maio e junho. . . lata de ,400 gramas, mas que no JutaJ é co- 

A. equipe .J>ô:de constatar a situação. de . mercfaht.ada a SO cruzados a mesma, 
calanudade publica em que se encontram 05 quantidade. . .. 

: seringais do Am~o~115. e fez um documen- ·· . . . · · : , 
to para tom~ publico os abusos que vêm . . Assim,, ~do a estf: cv1d~tc parda do - 

· sendo cometidos com relação a estes traba- _- ~~- aquístüvo dos SC!"ngueiros, eles rei· · 
e · lhadores. "A denúncia surge· do· desespero" vindicam um preço nú rumo da borracha em 

dessas pessoas que não tem a quem recorrer, . 1~ cru~dos. Consta ainda no documento de 
e que estão muito distantes da capital", diz. -ra~nd1caç~ urgentes; a garantia de abas· , 

. o padre Egon Dlonlsio. . . . . tcamento de mcrcadonas a preço da tabela, 
Para ele esta situação merece uma cuida- e para Isto !ittl11 necewlrio um conv!nlo cri. 

dosa atenção das autoridades competentes a · tre, a Cobal e Sudhcvea, a flm de que a Co- 
. . . . bal po~118 levar 8 mercadoria C receber a 

. fim de que se evite gerar mais violências. borracha .. 
''As violências são 'cometidas com relação · Os S('l'Ínguelros também reivindlcam &OIS· 
a~ seringuc:n-os, mas ainda não gerou con- governos estadual e federal um subsidio pa- 
fltt0\5. O pengo que se corre ~ que o desespe- ra o transporte das mercadorias e da borra- 
roos leve a praticar atos de violência", aler- cha ·para assegurar aos. seringueiros um pre- 
ta o padre, Jc-_·: . . ,_ço justo pelo seu produto. . . . · .·. •, ---:-:-N-0 .. 
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PIBSIDBftE DA Fmfil 
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••••• Bocentre de Ser1naue1re• realiza~ na cidade de Caraua• 
r11 a 1ue1tãe ind!aena tambem esteve presente-, U11& vea que a 1l&1e - 
ria dea sru,pea estã. d1retamente ligades ae extrativi •• • da berra. 
ela&, ••Ilda v1U.aa de mQ•rae siste• de expleraçã. e aujeiçãa qu 
aru,e •• seringueir.s. 

O. ·aeriragueiroa do Alto Juta! 11an1teatar •• a a1.1& preecupaçio . - -· . com relaçao ao p-u.po l:ulina claque1a reiJ.ao, cuJa terra nao ••tã de- 
tiDicla, o que ••tá contr1bu1od1 para gerar certa tenaão • atritos 
entre o• fndios • •eringueiroa de••• iJ"\IPO• 

fambÚ foi eolocad.o que, coao 01 aer1nau.e1roa toram enpnaclo• 
• roubados pelos madeireirost oa lndios tubea t'oraa v!tillaa_ deaau 
peaaou. Como u.eaplo toi lembraclo que 4a terra doa !nd.ioa ~tqgI 
•• no rio B1á, tora11 retirada• a.proxirladamente 1.5.000 toru ele 11&• 

d.eira,•• que oa !ndios tives•• qualquer benef'fcio. 
D1.ante disso, oa seriqueiros pedem ~ue a PUifAI defina e re 

&ulariae co11 urginaia a situação de1aa '1-ea 1nclt1ena, para que to 
doa posa •• Yiver""11ais tranquilos• evite-se contlitos deanecessár1- 
os. 

1 • 

; 1 

B d da - - • - aperando a evi atençao des•• or1ao coa relaçao a aitua • 
ç;. acima deacrita, au.bacrneaao-noa 

Atenc1o•u•nte 

•• • - rnr-, 

Sindicato dos nabal badorea lluraia 4e Cara~ 
ri • 

S1ad.1cato dos 7rabalbadorea atarala d.e '"t.a( 

Afina Carauari, 2.S 4• Julllo 4e 1986 
· h'flaa1.a de teté 
Comi••• Put6ral .da i9erra 
CWelJIO Iadtaeniata lliaaioná rio 

----------- -- --- -- --~____! 
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