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Em 1979 foi feito um le 

vantamento da população 

indígena do Rio Jutai, 

com o objetivo de orga 

nizar um trabalho junto 

a esses povos. Essa era 

uma solicitação que jâ 

hâ muitos anos Dom Joa 

quim de Lange, Bispo de 

Tefê (AM.), fazia à 
Operação Anchieta-OPAN. 

Se constatou nessa aca 

sião o abandono, explo 

ração e escravidão a 

que estavam submetidos 

os seringueiros: nNoi~ 

~amo pio~ que oJ eabo- 
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Qfo (Indio6). Po~que 
voQi6 n~o vem ajud~ noil~. 
Diante desse angusti- 

ante clamor, seria im 

possível um trabalho iso 

lado junto aos Índios, 

uma vez que tanto estes 
. . - como os ser1ngue1ros sao 

vítimas do mesmo sistema 

injusto e escravizante. 

Pensou-se, entao, numa 

forma de presença que a 

judasse tanto aos Índios 

como aos seringueiros a 

lutarem contra essa situ 

ação desumana. 

Procuramos, a partir de 

entao, ser uma presença 

amiga, inspirados nos va 

lores evangélicos e no 

exemplo do Cristo Liber 

tador. 

Em nossa convivência com 

os Índios e seringueiros 

pudemos sentir bem de· 

perto os sofrimentos e 
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angústias dessa gente. 

Na esperança de contri 

buir na caminhada liber 

tadora desse povo, reu 

nimos aqui alguns depoi 

mentos, que são o clamor 

que desafia nossa con 

sciência humana e criata. 
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A BORRACHA DA MUITO DINHEIRO - 
MAS NAO PRO SERINGUEIRO., ... 

CONSTRUIRAM-SE PALÁCIOS EM MANAUS1 BELéM1 
LONDRES,, ,1 ACUMULARAM-SE FORTUNAS1 FOR 
MARAM-SE "DOUTORES"(EXPLORADORES) AS CUS 
TAS DO TRABALHO DO SERINGUEIRO, 
EM SEU TAPIRf, RODEADO DE FILHOS, 
MISéRIA E DÍVIDAS AO PATRÃO E REGATÃO, 
ELE SOBREVIVE TEIMOSAMENTE 
EM MEIO A EXPLORA,ÃO E OPRESSÃO, 
ÍNDIO, CABOCLO AMAZONENSE OU NORDESTINO, 
VÍTIMAS DO MESMO PROCESSO COLONIALISTA E 
ESCRAVOCRATA, DO EXTRATIVISMO, 
COME,AM HOJE A FAZER OUVIR O SEU CLAMOR 
E ORGANIZAM-SE PARA LUTAR POR SEUS DIREITOS, 
UMA GRANDE Fé EM DEUS 
ALIMENTA SUAS ESPERAN,AS, 

Os soldados da borracha tiveram que optar 

entre duas guerras: a segunda guerra mun 

dial ou a guerra da borracha na Amazônia. 
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Optando pela segunda, nao ímaginavam que a 

escravidão, quando não a morte, os esperava. 

Morreram muito mais na guerra da borracha 

do que nos campos de batalha na Itãlia. 

E os sobreviventes soldados da borracha 

continuam lutando atê hoje, no analfabetis 

mo, vitimados pelas mais díversas doenças 

e roubados em seus produtos. 

A GUERRA CONTINUA ..... 

Uma das maneiras de lutar ê fazer conheci 

da toda essa situação de opressão em que 

vivem. 

Por isso diz o mestre João: "No.i..6 .6Õ podemo 

cont~ a no.6.6a .6ltuaç~o, pa~qu.e 6e 601t at1tá6 

da conve1t.6a do patlt~o, noi! tamo tudo ta.6- 

cado". 

E Dona Maria de Conceição tambêm confirma 

essa disposição de fazer o conhecido sofri 

mento dos seringueiros do Jutai: 

"Eu. 6ei que o que no,ü tem p1ta con-t:ã e 
multa 1tulndade que noi6 tem pa.6.6ado. Cada 

col.6a que .6e eu. .6oube.6.6e e.6c1teve1t, eu ~a 

6aze1t um jo1tnal pila e.6palhá no meio do mun 

do o no.6.60 padece1t". 

Aqui estão alguns dos ~uitos depoimentos 

que retratam um pouco o sofrimento dos se- 
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ringueiros do Rio Jutai. 

E para que esse clamor pudesse ser enten 

dido dentro do contexto da realidade e his 

tória da região e do país, procuramos co 

locar citações e informações, que ajudam a 

compreensão dos mesmos. 

Os dados históricos referentes ao processo 

de ocupação do rio (extrativismo), foram 

colhidos junto aos próprios seringueiros e 

pessoal da região, podendo ser complemen 

tados e mesmo corrigidos. 

Parte dos depoimentos jã foram citados no 

Boletim da Prelazia de Te f e : "O Grito do 

Seringueiro" e num folheto: "A Dramãtica 

Situação da população do Jutai". 
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"ALT ONVE NOIS TAMO TRABALHANVO NOIS TAMO 
DENTRO VE UMA CADEIA E NEM TEM PRA ONVE 
CORRER NEM SALTAR". (Me-6t1te Joãol 

"EU CHEGUEI AQUI VENTRO ( óa.ze.ni 18 ano1 l. ç 

O QUE EU ENCONTREI FOJ FARINHA PODRE PRA 
NOIS CUMt. PASSEI VOIS VERÃO COMENDO FA 
RINHA PODRE AQUI DENTRO, VADA POR ESSES 
AFFONSO, QUE ERA VONO VESSE JUTAI. NESSE 
TEMPO AQUI DENTRO ERA A ESCRAVIDÃO MAIS 
HORR1VEL VO MUNDO. ESSAS ESTOPA (saQo de 
e'->t5pa.1 ERA O QUE OS AFFONSO MANDAVA AQUI 
PRA DENTRO PRA SE VEST1". 

( M. B1t. J 



14 

"Eu vi chegar os Soldados da borracha .. 

Eles só tinham as roupas do corpo. Não 

tinham armas, nem remédios, nem casa e 

nem canoa ... 

Uma vez visitei 25 trabalhadores recem- 

chegados. Depois tres meses re- de uns 

solvi novamente visitar essa região. 

Eu vi muitos urubÚs e jâ sabia mais ou 

menos o sentido destes pássaros voando 

sobre o mato. 

Logo na chegada o Luiz Barreto me falou 

o seguinte: 

"E.ti.óe.-6 homen.t. não e.Jta.m bon.6 tJtaba.thado- 
Jte.6. Somente lavtz.adoJte.6 mau6 qllC. nãt• 
a.gue.ntavam o mato". 
"Quan.:to.t. vivem ainda?", perguntei ao 

Luiz. "Padll.e., não é. minha c.ulpa, ma.ó .60 

n.e.s t:« um". 
Eu visitei o Último homem. Não tinha 

mais possibilidade de salvar o coitado. 

Estava para morrer. Dei a benção final". 

(Padre João van den Dungen no livro: 

GESCHONDEN ELDORADO de Anthony vau Kam 

pen, Bussum 1972). 
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BREVES DADOS SOBRE A OCUPAÇAO DO RIO JUTAI 

Até o fim do século XIX (1900} 

Atê essa época muito pouco se sabe 

peito desse afluente do Solimões. 

Por volta de 1850 esse rio começou ades- 

ares- 

pertar o interesse do governo do Amazonas 

pelas supostas riquezas aI existentes. 

Foi então feita uma expedição de reconhe 

cimento. 

t. 

Sabe-se tambem que existiam grandes con 

tingentes de Índios, aldeados na boca do 

rio e proximidades. 

~ possível que pelo final do século passa 

do tenham chegado os primeiros nordesti 

nos, expulsos pela seca (1871) e atraídos 

pelo "ouro negro" (borracha). 
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Século XX (1900 - 1980) 

- OCUPAÇÃO 

- EXTRATIVISMO 

- VIOL'.ÊNCIAS 

- EXTERMÍNIO DA POPULAÇÃO INDÍGENA 

1900 - 1910: Peruanos arrendam o rio eco 

meçam extrair caucho. Vem mui 

tos peruanos para esse traba 

lho. Entre eles ha muitos Ín 

dios. 

1910 - 1935: A firma J.G. de Araujo de Ma 

naus torna conta do rio. Orga 

niza a extraçao da borracha 

e encaminha as primeiras le 

vas de nordestinos, que vão se 

estabelecer ate o alto rio. 

~ o tempo áureo da borracha e 

consequentemente o período 

mais cruel para os povos in 

dígenas, que aí viviam. 

1935 - 1965: Os Affonso ficam como adminis 

tradores da firma e tomam con 

ta do rio todo, mandando matar 

os poucos patrões que ali exis 

tiam. 
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* Foi o período de maior pro 

dução de borracha do Jutai. 

Em compensação foi também o 

período de maiores cruelda 

des e escravidão. 

* Foi nessa época que o Jutai 

recebeu o maior contingente 

de nordestinos: os soldados 

de borracha (1942 - 1945). 

* No final da década de 40 se 

organiza um movimento para 

libertar o rio do domínio 

absoluto dos Affonso. 

* Em 1955 (19 dezembro) é cri 

ado o município do Jutai, 

com sua sede quase no alto 

rio, no lugar chamado "Boa 

Vista". Um dos maiores bata 

lhadores por essa "liberta 

ção do Rio" do domínio dos 

Affonso foi o padre Joâo van 

den Dungen, que já em 1949 

veio residir no Jutai. 

1965 - 1980: Com a criação do município 

dentro do Jutai, começaram os 
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regatoes timidamente, mas 

avidos de lucro, a viajar pe 

lo rio. 

Ate que em 1965 aconteceu 

derrota final dos Affonso, 

quando a equipe enviada para 

a 

cobrar arrendamento, integra 

da por quatro soldados, dele 

gado de polícia e outros, foi 

enfrentada por seringueiros 

no lugar chamado Japó, sendo 

mortos seis dos seus integran- 

tes. 

Com isso praticamente se ini 

ciou o período dos regatoes. A 

exploração começou a se tornar 

cada vez mais violenta. 

Percebeu-se logo que se pas 

sara de um tipo de escravidão 

para outro. Um símbolo disso e 
o próprio fato de a sede do 

município ter sido transferida 

para território de outro muni- 

cipio, no caso Fonte Boa, - a 
qual per~encia e legalmente 

ainda pertence a Foz do Jutai. 
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Isso para atender ao interes 

se dos comerciantes e não dos 

seringueiros. 

Esse ê o período de grande 

êxodo da população para os 

centros corno: Fonte Boa, Te 

fe, Manaus e mesmo Foz do Ju 

tai. 

Houve uma depopulação de qua 

se 50 %. Esse processo migra 

tório continua ate esse momen- 

to. 

3ituaçao atual: 

Aumenta cada vez mais a situ 

açao de miseria dos seringuei- 

ros: 

* exploração dos regatões 

* falta de assistência medica 

* falta de escola (quase 100% 

analfabetos). 

_C-2 --- 
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"QUANVO CHEGUEI AQUI VAVA MUITA CESÃO 
(malâ~ia). VEPOIS OS PATRÃO VEIXAVAM O SE 
RINGUEIRO (A~igô) NA BEIRAVA CANOA SEM 
NAVA.AI MORRIAM Ã MINGUA. COMIGO FORAM 78 
ARIGO. POR ORA DESSES TEM SOMAIS TRES . 
O RESTO MORREU TUVINHO". 

(A.d.S. I 

"NO TEMPO VOS ARIGO, OS PATRÃO MATARAM A 
MAIORIA VE FOME. MORRERAM VE FOME, MEUS 
COMPANHEIROS VE VERROTA E VE VESGRAÇA". 

(F.N.d.R. J 
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"Ne.66a. ê_poc.a de. 1954, Ãtva.Jto maia e.Jta go 

ve1tna.do1t, aJt4e.me.teu pa1ta Benjamim A6óon.6o 

60 a1tigõ. Subi1tam pana o Mutum. Lã mo1t1te- 

1z.am qua.6e tudo. PegaJtam a c.e..6ão, a matei.ta. 

Caia o.6 e.a.belo dele.ó. E ele.ó mo1t1tiam al 

6e.m e.nte.1t1z.ã". 

(J. T. F.) 

"06 a1z.,i,gô ( no1tde...6t{no.6) V-te.Jrnm 6 e. a.c.abã 

aqui no Amazona.ó. Mo1t1te.1ta.m tudo. E6c.apou 

pouco, pouco me..6mo. EJta uma doe.nca ho1t1tZ 

vel. E1ta uma óe.b1te. c.om {nc.haço ... Não du 

Jtava nada. Mo1t1tla ~udo. Al ac.abou-.6e. c.om 

o.6 a1tigô, óic.ou .6Ô o.6 daqui me.6mo". 

( N. L.) 

<, 
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"Em 7942 veio ottde.m de de.õtac.amento: ou J...Jt 

patta a gue1t1ta ou i.Jt plta Amazona.ó. Me 6ala 

Jtam que no Amazona.ó .6e juntava dinhe.i1to 

com c.ambito. Eu vim e.orno pe.1te.g1tino, .6em 

c.onhe.c.ê nada. 

Como 6oldado da bo1t1tac.ha nai.6 tinha que. na. 
zé o.6 que ele.ó manda1tam. Ne..6.6e. Jutai e.u 6i 
quei tnabalhando 20 ano.ó, de. luta, .6e.m ga 

nhã un.6 5 centavo.ó, 6e.m ganhã na.da. 

Não 6oi como me 6ala1tam. Tudo e.1z.a me.ntiJta. 

ELES ME ENGANARAM. 

Q u a n d o e u v J... m , v .i. mo p Jt a b o e. a d o C o 1z. u e na . 

No.i...6 e.1z.a 60 a1z.i.gá. Então c.he.gou um tae Lu~2 

Ba~1z.eto. Ve.µo~lta1z.am a pe.6.6oae numa~ cn6a. 

6em canoa, 6e.m 11.e.mo, 6em nada. 

A c.e.õão bateu enc..i..ma der e s . E1ttâc1 um de t.e.: 
6ui na ca.6a de~.6e tal Balz.Jtetu e pediu um 

pouc.o de. 6a1tinha poh amolt de Veu6. 

Ele 6alou que. o que tinha pJta ele. e1z.a uma 

vela na ho1z.a da moJtte.. 

Com 15 dia.ó pa.6.6ou um Jtapaz lã na c.a6a de 
le, e v{u o.6 u1z.ub~ enc.ima da c.a.6a. O Jtapaz 

tava mo1z.to e. o.6 c.01tvo tavam 6e..6te.jando ele. 
ASSIM NÃO FOI SÜ ELE, FORAM MUITOS. 

Vo.6 60 a1tigô que. veio, e..6capou 30, e o ~e.~ 

~o ~e aeabou na boea do Co~uena. 
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Po!t i~~o que. e.u digo: a vida no lutai 60 

dã ni~6o. Ent~o que o lutai, o cama~ada 

não s e envotva c o m e.r e . Po n qu e: 6e e.n.t'l:.a 
pta ganhã dinhe.i!r.o, ete lã uai deixá. 
Se. e.n t-'tã v e.ó tido 6 a i. nu. E 6 e. e.n.t1tã nu tá, 
C' e. e 6 i e a e n te '1. 'La d o em q u a f. o u t' Ir b e '1. rr d ã ,, d a - 
que.te~. O CAMARADA TEM QUE TRABALHÃ QUE 
NEM BURRO CARGUEIRO. 

AJlim .tão pe.~o aqui: le.m cundiç~o, di6i 
culdade. monjt'1.a. O que. 6ail n~o dã µtaco 
b!r.<. cu de.s oe.s o:": 

( «r«, l 

Manuel Alves de Souza, cearense, chegou 

em Fonte Boa no dia 16 de junho de 1944, 

como soldado da borracha ... O grupo que 

foi para o Jutai era de 500 hom~ns. 

Apenas um ano mais tarde os patrões man 

daram de volta 470 passaportes, dos SOU 

passaportes dos seringueiros. Todos ti 

nham morrido durante esse ano. 

(Anthony van Kampen, Geschonden Eldo 

rado) 
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5. Li :E>t1'f l\ ç--A1> 
~o 

"O QUE EU SEI DIZÊ QUE NESSE JUTAI AQUI 
PRA NOIS E UM CATIVEIRO". 

( t '1. N. d. R. l 

"NO TEMPO VOS AFFONSO O JUTAI DO BOIA 
PRA CIMA ERA UM CURRAL, MANDADO POR UM 
DONO SU". 

(M. J.) 

------- -----~ --- - -------- ----- 
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No ano de 1965 tinha acabado o reinado 

dos Affonso. Os motores foram buscar bor 

racha (arrendamento), mas não acharam 

bastante borracha. 

Os capangas dos Affonso mataram muita 

gente cruelmente. 

Mas num lugarzinho, chamado JapÕ, tinha 

uma turma de seringueiros que tinha que 

produzir certa quantia de borracha. Mas 

isso não foi possível e eles sabiam as 

consequências. Resolveram matar os .ho 

mens dos Affonso. 

Os Affonso desapareceram, mas no lugar 

deles apareceram outros ... 

E COMEÇOU UMA NOVA EPOCA DE EXPLORAÇÃO 

E ESCRAVIDÃO. 

(Anthony van Kampen - Geschonden Eldo 

rado - 1972) 
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"Aqui ne.-6-6 e. 1üo matavam g e.nte. o o« b1Lin 
cade.i1ta. A ge.nte. -6Õ ouvia notZc.ia. Mata 
!Lam po!L exemplo o tio de.-6-6e. me.nino Zi 
MalLia. Mata!Lam tudinho. MolLILe.u muita 

g e.nte.. 
Quando o Be.njamim A66on-6o 6oi p1ta MaHau6 
de.ixou o Ilde.b1z_ando tomando de. e.anta. 
Ele. achou que e.na pouca bolLnac.ha. 
AI MANVD VIR SOLVAVOS VE MANAUS. 
E-6-6e-6 -0oldado dele vie.nam -6ubindo o ILto, 
dando pancada, cob!Lando 60 kg de bc1L1La 
cha de. a1t1te.ndo. Quem não tive-6-6e e.1ta p1ta 
dá 60 bon1tachada. 
Vle.lLam -6ubindo. Vinham tomando tudo. 
Enco-6tavam o motolL, 6altavarn p!La te1L1ta. 
O poblLe. ia lá e lã 6ic.ava p!Le.60. AI da 
vam bo1t1Lachada. 0-6 que. não ne.c.ebiarn bo1z_- 
1Lac.hada jogavam lã no ponão. 
Quando acabavam ILe.panavam a mala, ILebe.n 
tavam tudo. AI -0oltavam aquela pe.66oa 
tocando um e.mpu1L1Lão no peito, 6aze.ndo o 
c.oita~o caI na água ou encima de. algum 
toco. 
Na volta vie.1Lam tomando tudo e. que.1Lendo 

dã pane.ada em todo mundo. Vinham at1Lai-0 

da-6 mulhê do-6 outlLo. 
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AZ {,oi que. ele.ó encont~atam gente e.ópe 
no.ndo polt ele.ó. 

Fotr.am c.he.gando e 6aze.ndo atJtac.aç~o: "Cadi 

e.66e.6 6ilho6 duma.ó igua, bandido6, õem 
ve.~gonha? AgoJta c.ad~ a mulhe.Jt dele? Noi.6 
vamo pegá e.la e .6e óetr.vZ dela e quandr 
e.lC:'..6 c.hegã damo uma pi).) a ne.le.,.s". 
AZ at~acou. O tapaiz 6at5: "Tá ama~Jtado. 

Ah •.. vamo e s pe.Jtíi e.6.6 e 6-Llho duma ê.gua". 

A7 FOI O TEMPO QUE O RAIMUNDO QUEIMO VE 
LÃ: .•• PÃ •.. PÃ ..• 

Quando patr.5 a 6umaça 6omo eópiã. Tavam 

mo1t-tu o Pe dn.o Ve.la, o Ch i.c o Po.n.d e cco e 
maú, 4 6 o fdado 11• 

(J. T. R.) 
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6. A ))V~A 
:J>o 

~ u SE.l::.1lique-, Ro 
"O CAMARADA TEM QUE TRABALHA QUE NEM BURRO 
CARGUEIRO". 

( Alb.) 

......._ _ e---~~~ 

"TRABA-LHO PRA MORRER E NAVA POSSUO". 
(Al.) 
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"NoJ..1., v i.v e que. nem u n.s b i.o.h:o , que nem u n s 
c.acho~lto, jogado pelo mato. 

Ati c.aJ..xão de. 1.ial, onde 1.,e u.1.ia o 1.ial de.n 

t~o tem 1.ie. colttado miudinho plta c.oloc.ã na1., 

pane.ta p~a te.mpe.1tã a comida c.om a c.aixa. 

l6!.io tu.do ~e.m pa1.,1.,ado aqui de.ntko. I1.,1.,o 

ê u.m gkande dene.ito pho povo t1tábalhã. 

Ohio ê bom: dã bo~Aac.ha, dã made.J..na, dã 

Jo~va. Toda p~oduç~o dá boa. 

MAS O POVO NÃO TEM FORÇA PRA TRABALHÃ. 
Mu.ito1., e.1.ipiam p~o mato com vontade. de. botã 

um ~oçado, mah não tem c.o~age.m de. de.khubâ 

um p~u. ESTÃ SEM SANGUE ... 

0.6 que tem um mo1.iquiteiho velho pha 1.,e bo 

tã embaixo, ainda vai. 01., que não tem o 

mohc.ego 6e.1t~a. Como jã teve. um aqu~ que o 
moAcego matou. 

Tem e.alta aZ que. tâ 1.,e.m 1.iangue., ~1., veze.1.i 
atê pon c.au6a de. monce.go. 

No Juhuâ ê a me1.,ma c.oi1.,a, pahe.c.e que. 01., pa 
th- 

ão 1.ião ainda pio~. Lá te.m maJ..1., 1.iuje.ição 
ainda. 

E aqui noi1., thabalha livhe.. O huim ê e.61.ie. 
pes s o at: que. vem a ou.e '(1te.gatõe.ti) óazê i.s s o 
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com a gente.. Como 1.ie.u Odilon que toma o 

mota1t da gente. ... 

E a1.,1.,J..m ele. vai e.n1ticando. 

t pok i.6.60 que a vida aqui ê a-01.iim; 

O POBRE TRABALHA MORRENDO E QUANVO ELES 
VEM t TOMANDO O QUE A GENTE TEM". 

( M. T. B.) 

---------- __ ..e2 __ ---- ---- 

"Eu. d e s de. a idade de. 10 anoó c.omece.í. na 
vida de. c.oktã 1.,e.ninga. E lutamo atê agota. 

E NUNCA TIVEMO NAVA NA VIVA. 

Pha gente vivi ia maio~ luta do mundo. 

A gente d~ o mu~~o maio~ do mundo, pha 

gen-te vivê.. mal. 

NA HORA VA MORTE, A GENTE ANVA VIl"ENVO. 
Po1tque alguma c.oi1.,a que a gente a~~anja 

o~ ~egatão t~atam de tomá. 

A gente vive numa vida que ninguém podia 
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vivi. 
A GENTE ESPERA MELHORA, MAS CHEGA PIORA. 
Po n.ou e. o -6 u.j e.Lto ttc.abalha dia e. noite. qu.a- 
,6 e • Na noite. a gente. te.m lic..e.nça de. dotc.mZ, 

" de. me.ia noite. atê à:-6 3 h.o n.o:« da madtc.ugada. 
Quando - obtr..igado -6e. le.vantã ptc.a -6al ptc.a e. 
e s t.n.a. da . 
Po n.qu e. o -6u.je.ito vai c o n t:«, e hega, - tem nao 
o qu.e. com[. O -6u.jeito te.m qu.e. tetr..minã de. 
de6u.mã de. noite.. Ale.te atc.Jtu.ma o u..t.enc..llio 
dele. e vai pito lago pe.-6c..â. 
Che.ga uma6 hotc.al da noite.. Lã e ptc.e.c..i-60 
ttc.atã o pe[xe. p!ta pudê jantá. Va1 de.pai~ 
qu.e. e.le. pode dá u.ma dotc.mida. 
t UMA VIVA PRECÃRIA. O SUJEITO TRABALHA 
PRA MORRÊ E NUNCA NAVA TEM. 
A gente e~petta melhota, ma-6 não tem. Po~ 
qu.e. e.le.-6, o-6 1te.gatão, não deixam. 
A ge.n.t.e. c..he.ga nu.ma e.mba1tc..ação de.-6-6a-6, e 
u.m ptc.ome.t.ime.nto ho1t1tlve.l. E quando e na 
baixada o lu.je.ito e.n.t.Jte.ga o ptc.odu.to dele.. 
E já que. e.te. 6aça pouc..o ou. 6aça muito, mai-6 
não dá. Se. óize!t pou.c..o e pou.c..o. Se. 6ize1t 
muito vale pe.lo pou.c..o, pote.que. totc.tc.am no 
meio. O SUJEITO VIVE ~ORQUE VIVE COM AGRA- 
ÇA VE VEUS". (Nego) 
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"AQUI UM SERINGUEIRO SOFRE MAIS VO QUE UM 
PRISIONEIRO. Po4que. um ptr.i6ioneino lá tá 
no cantinho dele. Ninguim mexe. c.om e.le. 
So Je 601 a policia me6mo. E o 6eninguei 
no não. Tudo en6im: na mata e anniõcado 
um in6eto mo~de~ a pe.J6oa e a pe66oa li 6e 
acaba. Nio tem nem quem d~ not1c.ia. 

L e v a wn a q u e d a e. p o n. e. â 6 i. e a :t o d o m u e. h LL e. a - 
do. Tambê.m não .tem qu.c..m dê. noLZc.ia. 
Mona um 6eningue.ino com dua6 ou .ttr.e6 hoJr.a6 
de viagem um do ou.t~o. 

Pon Í66o que eu digo, que aqui ê mai6 ~uim 
do que me6mo um pni6ioneino. A vida do 6e 
~ingu l(.._{.,'l.0 e. 
O ve.~ão que maiJ noi6 6o6~~mo no mundo 6oi 
e s s e. E o cu cpn d o ê e.e e s me smo, o p a t i áo , 
p o 11. 6 a .t ta d e tn e '1. e a d o 'Li. a . Ê o r o n .:t o q u e. 
qua6e ninguêm n~o pode. .óaZ que tamo pne6o ... 
Ele! c.â não vem. Tá o pe6~oal lá tudo mon- 
11.e.ndo ~ mingua, po~que nada tem tá. 
A minha vida ê e66a me.6mo, ponque ê a vida 
do 6eJr.ingue.i4o me.6mo. Ponque .tkabalho µna 
mo4Jr.ê e nada p066uo, ponque. 06 lad4~o vem 
e .tinam. 

O Ponciano, noi6 tava.6o66e.gado lá tnaba 

lhando e ele .óeduziu noi6 .tudo pna vim 60611.ê. 
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" 

Hoje em dia, a pe.66oa deve. uma e.anta a ele, 
e. ele di66e. que vai botá na c.adeia ... 
t 60 ameaçando e.ade.ia p11.o6 ~e.ninguei~o6. 
Ete.~ p~ome.tem mundo~ e 6undo6, po~que vai 
mio~á, vai mionâ ... Fi~a e pio~. 

( Al.) 

M A N V \: L.:. 
/-i ~N~;~V ~l....-- 
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"t uma ne.c.e.J.i-óida.de. ho1t1tZve.t. No dia que. a 
ge.nte. janta, no ou.tito dia não almoça e ne.m 
janta e ne.m que.bita jejum, e -0ai pito -0e.1t- 

v i.t;o da. e s t.'lada da 6 e.1tinga. 
A mulhi tá e.-0pe.1tando ganh; ne.nê. Não te.m 
wn m e t: 'LC• d e ~ a z e n d a q u. e a g e n te e o m y.1 /ta fia 
c.a6a do patJt~o p'la 6azi um c.uel1to. A c.'Li 
ança quando na-0c.i, patec.e que vai ~e'l en 
'lolada c.om paf. ha de. bari.anct. 
A VIVA VO SERINGUEIRO AQUI t PIOR DO QUE 
NÃO SEI NEM O QUE. SERINGUEIRO AQUI NESSE 
ALTO NÃO TEM VEIZ NÃO ... 
EH.tão a gente t'l.abalha um ho11.:1.o'l. dr õe'1..,i.n 
guei'Lu6 p!ta 6u.J.i.te.ntã um magote de fad~ão 
v a g a b u n d o ? E s ô o que t e til m u i. to a q LtÍ. . Sê 
t o.o-:a«, tJUXtH o ph·duto do 6-Hguê.~ t iui i nlvo , 
Qtla.ndo chega de. jane..i,'Lo cm d i an t:e qtiC. e.te,s 
pegam todo p'loduto e vã.o p11..a Manau.6 e p!ton 
to. Alo e.alta 6ic.a na.que.la e -0Ô em junho 
que ele6 vã.o c.he.galt, e.amo che.ga1tam no ano 
pa66ado. Aif1da pa-Ha. na c.a.õa. do 6e1tingue{1to 

e. pe.1tgun.ta: "Nã.o tem bo1t1ta.c.ha. ainda não?" 

Como i que. de.u condição do e.alta 6azê e.66a 
bo1t1tac.ha 6em c.ol6a ne.nhuma. Ã-0 vez não tem 
nem o ~ai p!ta te.mpe.1ta~ uma c.omida quando 
a po:« e e. e . 
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O jeito i abandonatt me.-0mo pottque. ninguim 
aguenta. O -0e.1tingue.i1to não tem c.ondição 
de óa.zelt muito p1toduto. Como? Mo1tto de p1te 
c.i-0ão .... SACO VAZIO NÃO SE PVE EM Pt. 
Um luga1t p!te.-00 e.amo e.6-0e daqui, tou p!ta 
velt.. o u t.n:o , 
A gente p~e. um mac.ac.o na panela plta. cuz~ 
nhâ, quando tá cozido a gente olha de câ 
e vê um pedac.inho lá de.ntlto daquele c.at 
deitr.ão, azul. 

Não tem um pingo de Óleo plta polt dent1to. 
ao me.no~ p~a 6ica1t mai~ e~culto aquele cal 
do. E tem que toma~ daquele jeito me6mo. 

OU TOMA OU ENTÃO MORRE POR NECESSIDADE. 
Out~o dia cheguei na e,a~a do meu e.unhado 
e tavam cozinhando. Fazendo uma c.omida de. 
manhazinha. Um coatl que. eu olhei a66im 
pli.a dent1i.o da pane.la e me e.lemb1tei no tem 
po que meu pai c~iava poli.e.o. 
A-0 comida que a gente óazia p!ta dá po~ 
poltco e.lta do me6mo jeito. Eu di~6e: 
"Rapai_z, voc~.6 vão come.li.;" , 
Ele: "Não te.m o u t.rco jeito". 
E ei digo: "Rapaiz, não 6aça i.660 não". 
E o diabo c.ome.u e e1i.a .6Ó pli.ovoc.ando". 

(A.A.) 
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"O Pane.ia.no, .6e. 601t po.6.6.Zvel e.u. digo na 

e.alta de.le., poJtque. o que. noi.6 pa.6.6e.mo de.6- 

de. o Jac.a.Jtê atê e..6.6e. Se.guainha. ... .6e e.6.6e. 

Zê 6ic.ando de.vendo .6Õ milhão pito Ponciano 

ainda ne.m paga o .6angue. que no-l.6 de.JtJta 

memo c.om o.6 caJtapana. 

A ba1t1ta do noó.60 mo6quitei1to do meio p1ta 

baixo o .6enho1t não via pano, eJta .6angue. 

Poi.6 ê, Jta.paiz, é uma p!tapaganda medonha 

de.6.6e.6 homem a.Z, que e.u me. animo ni e di 

go plta Zê: "Zê, emboJta, tJtagalhâ com a 

Cabal? Zê, 6Õ pode .6elt bom. A.6 c o i.s a mu< to 

baJtato que e.le.6 6alam a.Z. E muito di6e~Qn 

te. daqu.1 de.s s e n i.o , ajudam o .6e.J1.ú1gu.1:<-'l.u". 

OLHA AT, AJUVA SUO RICO, Nt, O PATRÃO, E 
O POBRE ENTRA NO FOGO. 

Pti.a entJtá no 6ogo ba.6ta o que noi.6 ta.mo 

aqui, não plte.c.1.6a noi.6 iJt p!tâ lá não.Aqu.~ 

noi.6 ta.mo no 6090 me..6mo. Saimo da b1ta.6a, 

caimo na.6 la.ba.Jte.da ... 

Ve.poi.6 qu.e. e.le tJtou.xe no-l.6 plta. câ 6oi .60 

6a1tinha. podJte. que. noi.6 come.mo. Fa.Jtinha 

6e.ia que nem c.acho1t1to qu.eJtia comê. 

CACHORRO VE RICO NÃO COME UMA FARINHA DA- 
QUELA VE JEITO NENHUM". (A.B.) 
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"QUANDO O POBRE VAI CRIANDO UM CABELO, O 
PATRÃO CHEGA E TIRA DOIS. COMO~ QUE O 
POBRE PODE VIVÊ?" 

( J. A. l 

"O QUE NOIS FAIZ, OS PATRÃO COMEM TUDO". 
(Voe.a.) 

~-----~-<-:> ----------- 
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Um grupo de comerciantes da Foz do Jutai, 

apoiado e ajudado pelo sr.Lourival Alves 

de Castro, delegado de Polícia desta ci 

dade, esta fazendo tudo para que eu dei 

xe de viajar no Rio Jutai. 

A confusão que estão fazendo contra mim, 

e porque eu vendo a mercadoria muito mais 

em conta. 

Encontrei gente que passou mais de um mes 

sem ver cafê. 

Quanto aos produtos dos seringueiros, 

estes outros comerciantes tiram o que bem 

entendem, não ha tarra, enganam os pobres 

analfabetos. Eles liquidam o seringueiro. 

Dinheiro ele 
~ - 

nunca ve um tostao. 

Quando nesta minha Última viagem ia le 

vando uma familia dum seringueiro a Ma 

naus. Recebi ameaças de morte de um de 

les. Não querem deixar ninguém sair de 

lá, todos tem que ficar na escravidão que 

eles impõem. 

Por ser verdade dato e assino: 

Fonte Boa, em 02 de março de 1972. 

Adanilo de Souza Segadilho. 
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"Eu. 6u.i c.tr..iado .6e.m pai e. .6em mae. 
SOFRENVO PELO MUNVO. 
Al c.omec.ei c.otr..tâ .6etr..inga. So&tr..e.ndo pelo.ó 
tr..io. So6.tr..endo e gemendo. 
OS PATRÃO ME ENGANAVAM. Me enganavam no 
ptr..eço da botr..tr..ac.ha, no ptr..eço da me.tr..c.adotr..ia. 
Ele.6 me diziam que o ptr..eço e.tr..a tanto,qu.an 
do .6aia no meu. talão e.tr..a outtr..o. I-0.60 potr.. 
qu.e. eu. não e.nxe.tr..gava. SOU UM POBRE ANAL 
FABETO. 

Não po.660 ve.6tZ u.ma c.ami.6a potr..que ele.~ não 
deixam. Ele..6 me. dize.m que. uma e.alçai tan 
to e quando .6ai no me.u. talão e 3 ou 4 ve 
ze.6 mai.6. O velho Odilon, e.u óale.i (c.om 

ptr..e.i) um mototr.. de.te. Ele. me di.6.6e. que. me 
ttr..azia potr.. 8 .mil c.tr..uze.itr..o.6 ptr..a pagâ na .6e. 

tr..inga. Como etr..a na made.itr..a ele. me. deixava 

potr.. 10 mil. E quando no 6im e.u titr..ei ma 
deitr..a, de.u 12 me.ttr..o.6 c.ubado.6 a 1000 c.tr..u 
zeitr..o.6 o me.ttr..o. E o mototr.., quando ele. 6oi 
me. di.6ttr..al (exttr..aZ) o talão .6aiu potr.. 22 
mil c.tr..uze.itr..o.6. VESSE JEITO EU NÃO POSSO 
VIVt ... Potr..que. e.le..6 não deixam. Acabam c.om 
a minha ptr..odução. Tenho me.u.6 6ilho.6 e mi 
nha mulhê ptr..a dâ de. comê. 

Ve..6.6e je.ito não po.6.60 viv~ .... IM.O.V.) 
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8. A1'\AL:fA1'E.Tis~o 
Q\)J\>E: ~ºº % 

"AQUI O CARA MORRE VE BARBA BRANCA 
E NÃO SABE O QUE t ESCOLA". 

( F. T.) 

--< ....... --· 
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ENCARAMOS A EDUCA~AO COMO UM 

ESFOR~O DE LIBERTA~AO DO HOMEM~ 

E NAO COMO UM INSTRUMENTO A 

MAIS DE SUA DOMINA,AO, 

(Paulo Freire - Educaçao como 

prática da Liberdade) 
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"Eu de6de a idade de 12 ano6 co~to 6e~in 
ga. Manava no Alto Juhuá. 
ENTREI NO JUTAI ILUVIVO PELOS COMERCIANTE. 
Falavam que aqui eha muito bom. Ma6 no 
ca6o já vim enganado. 
E61ou com 22 ano6 no Rio Jutai. 
T~abalhando noite e dia. Ve dia na 6eninga, 
de noite no plantio. 
Ã6 veze6 pna óazê uma coivana pha plantá 
uma ~oça, um milho, um 6eijão, um tabaco, 
p~a 6acilita a6 minha6 conta com 06 ~ega 
tão. 
PORQUE ELES NÃO VEIXAM A GENTE VIVÊ ... 
Se a gente tem um p~oduto mai6 avitado, 
ele6 tnatam de aba6á. Ti~am uma ta~a de6- 
abitante (exonbitante). Sa que~em é leva. 
NOIS SOMO ANARFABETO AQUI NESSE RIO: 
Noi6 não temo 6abeh pha ne6olvê, di6tni 
buZ o que tem no talão. Pohque não tem 
uma e6cola. 
Não tem quem eduque o pe66oal aqui. Noi6 

vivem~ com 6ac~i6Zcio ne66e nio. 
Tenho 10 6ilho6. Tem doi6 que 6abe a66inã 
o nome en6inado pela mãe dele6. Somente o 
ABC, que nunca tive~am aula. 
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Ent~o pedimo uma liç~o a ele1.i (~egataoJ. 

Unó dá dihelto, out4o.6 dá tohto. 

A FIM Jf PEIXÃ TUVO ANARFABETO NESSE LUGAR. 
Nunca pa1.i1.iemo daquela peleja vila: can1.ia 

do, lutando neó~e tuga~. 

LUTANVO NOITE E VIA, TRABALHA MULHt e 
FILHOS COM GRANDE AGONIA. 

Alicehce nenhum n~o temo pohque ele.6 
deixam noL6 v cv e. nu1.ie lugah". 

r.r. L.) 

- nao 
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9. ~Ot'NÇA? 
+o~G 

So ~ N \JT'R f ~7r1> 

"O SUJEITO AQUI FICA VOENTE E SD ESCAPA 
COM OS POVER VE VEUS E A ÃGUA VO RIO". 

(Amazonina) 

' e;;----_:~?.--·------- .. 
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A alta cotaçao da borracha, permitindo 

pagar qualquer preço pela subsistência 

dos seringueiros, levara ao abandono 

da lavoura e da economia pastoril. 

Em consequência as avitaminoses alcan 

çaram um grau epidêmico, devastando a 

população dos seringais. 

A massa de homens vigorosos desembarca 

dos dos navios vindos do Nordeste de 

pois de alguns meses de trabalho nos 

seringais transmudava-se em magotes de 

enfermos, pernas inchadas e paralisa 

das, apodrecendo vivos. 

Avalia-se que a metade da população en 

caminhada ã Amazônia no "nu1.>h" da bor 

racha foi vitimada pela avitaminose. 

(Jósue de Castro, 1946, 92) 
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NOIS TRABALHAMO PROS NOSSOS FILHOS E PROS 
FILHO VOS REGATÃO QUE VIVE NA PINTA. E OS 
NOSSOS VIVEM MISERAVELMENTE. 

;,t MuLtoJ.> não te..m ne..m uma nede. pna donml. 
J Vonme. na paxiuba, 1.>e..m noupa pna ve.1.>tZ.Pon 
1 ,<-J.>-60 no.Ló não te.mo. Ma-6 1.>e. c t e s :t Á.. v e 5 6 e.n1 

pe.na do pobJte., o pobne. .t.i..nha também. 
NOIS SOMO Aí UNS CACHORRO. 
Pode. J.>e. dizê. que. o lle.'lingue.Á...Jz.O ê C.OlllO WII 

c.ac.ho~no. Nol-6 6aze.mo alguma. c.oi1.>a, noi~ 
vamo ne.c.ea.m~ uma. e.anta, nois n~o 1.>abemo Cê.. 
ELES FAZEM O QUE BEM ENTENDE .... 
Po n: D:i-60 no i.; não pode. -t.'l avante a.6-S-Í.m. 
Nol6 c.a,lmb doente.., não te.mo t~a.tame.nto. 
NÃO TEMO UM REMEVIO. MORRE Aí Ã MINGUA ... 
E ~,6 ve.ze.1.> quando ve.nde.m um ne.mêdlo ê pe. 
la hona da. monte.. E ne.mêdio que ê o me.1.>mo 
que. água.. O lluje.ito toma e. não 1.>e.nve. de. 
na.da.. 
O POBRE NÃO NASCEU PRA SÊ POBRE E MORRE 
POBRE NÃO .... 
N a.-6 e. e.u (a.1.>1.>im) po1tque. o s n.i.c.o : não deixam. 
Como no i s que. tnabalha.mo muito 1.>a.c..ni6lc.ado, 
e.l e. 6 não deixam noib ganhá. 
O QUE NOIS FAIZ ELES TOMAM. ( R. B.) 
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AO. 

- 
"NOIS TOVAS AS MULHERES AQUI, A SITUAÇÃO 
NOSSA~ MORTIFICAR-SE JUNTO COM O MARIDO, 
PORQUE NOIS NÃO f VE VER NOSSOS MARIDOS 
SOFRt SU". 

(Roóa/ 

- ~ ------------ 
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ttA mulhen. do 6etz.inguein.o ê a que talvez 
eom mal.ó angÚ6tia 6ente a .6ltuação de ea 
n.l6tio., e mi.6ên.ia: 
quando vai pn.epan.an. a eomlda ptz.a6 en.ian 
ç.a6, não eneontna mai6 leite ou açuean., 
quando vai tempen.an. o peixe e não tem mal.ó 
6al, quando à noite p4eei.6a atenden. 06 6i 
lho6 e não tem mai6 quen.o6ene na pon.onga. 
Pon. i66o muita.ó vão ean.tan. .6en.inga pan.a 
tentan. minon.an. a .6ltuaç.ão de .6oón.imento. 
Ma-6 em ten.mo6 de vida daqui ela ê ainda 
multo man.ginalizada e 6ubmi6.6a pela men 
talidade maehi6ta que ainda pn.edomina, e 
toda .6itu.aç.ão u en.avizante do ex.tn.ativl6mo 11• 

( R. C. d. N. J 

ttEu me 6into an.gulho6a de ten. 6angue in 
d1gena no meu eon.ação. E também me .6into 
on.gulho6a de 6en e6po6a de um tn.abalhadon. 
minein.o. Como qu.e4ia que toda gente do 
povo 6e 6enti66e on.gu.lho6a do que é e do 
que tem, de 6ua eu.ltun.a, 6ua lingua, 6ua 
mÚ6iea, -6ua 6on.!'1a de .6etz.". 

{VamitLta) 
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A liberação da mulher estã fundamen 

talmente ligada ã liberação sócio 

econômica, política e cultural do 

povo e que sua participação no pro 

cesso se situa nesse nível. 

(Noema W. - Se me deixam falar) 

5 7 

• 

"Noi-6 lã. e.m c.a.óa. e/ta 7 mu.the.n e. 5 home.nJ. 
Ma.-6 noi6 tu.dlnho c.oJttava .6e.1tinga. Me.u. pal 

e.'1.a. ve.lho já e. minha. mãe. tnabalhava ma{ó 
noió na óe.Jt{nga.. 

Ne..6.6e. te.mpo no{-6 t1tabalhava. c.om oó A66on.6o . 
Fa z i:« a.tê mu..ita bc•'l.ltacha. Ma-6 fll1.0 do.va p'La 

ria.da não. ROUBAVAM TUVO. 
Ficamo todo te.mpo pob~e me6mo. 

Eu. me ca6e{ e c.ontinuo a. ~01ttâ. .6e.Jtlnga e 
tiabalhâ. na Jtoça, planto tabaco. Todo o 

mundo noiJ tnaba.tha tã. e.m ca6a. 
SE ACORDA ÃS 5 HORAS DA MANHÃ E VAMOS SE 
VEITÃ ÃS 11 HORAS OU MEIA NOITE. 

• 

T1tabalha1ido t.c d o tempo, 1nct6 nu.nc.a fW t s 

po6,sul nada. Po n.oue. 6a-Ü o qu.e 6a.zê., ma-6 
ele.ó tomam tudo. A gente 6aiz uma quanti 
dade. de bo1t1tac.ha. 
SE t BORRACHA VE MULHER, NÃO TEM VALOR ... 

:4 ( O pob1te. não Ele.ó .t iJta.m a me.:ta.d e . e.o nhe.c.e 
nada, - Va,i_ pll.o moton. Che.ga e.ã, ete.6 11 e. . • 
óic.am c.om a me.ia, - Fa.iz de. e.anta que ne.. 
«t. e.ó tJt.abalham. Ê à me.ia. Po!t cs :» me.u 6 
6ilho de.6de. me.n{nozinho tJtabalha maió noi6. 
E NAVA NOIS TEM NÃO, Ê TOVO TEMPO ASSIM. 
MEU PAI MORREU Ã MINGUA. 
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Leva~am o dinhei~o dele tudinho e não le 
va~am ele p~a t~atâ nunca. 
MINHA MÃE MORREU Ã MINGUA. 
Ficou um ano doente. Ningu~m tinha com que 
mandá ela p~a baixo p~a ~e t~atâ". 

(M.N.O.) 

• 
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'11. ~€_$.(:~~A 
J Q'REjA 

bA 

'f Al>~t Jo~ VA~ 1)-E 
:D o ~ G -6 'N 

Tefé, 19 a 22 de janeiro de 1972: 

ASSEMBLEIA DA PRELAZIA DE TEFE 

Jorbal do Comércio - 09/02/1972 escreve: 

Um dos grandes problemas debatidos no en 

contro foi a tristíssima situação dos se 

ringueiros nos altos rios da Prelazia de 

Tefe: Jurua, Jutai, Japura e outros . 

REGIME ESCRAVOCRATA 

Os padres conhecem dezenas de seringuei- 

ros que nunca vêem um saldo, dezenas aos 

quais são tiradas as roupas para que não 

fujam dos seringais. 

Os padres da Prelazia, sobretudo os que 
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moram nas regioes mais afastadas de Tefe, 

narraram casos de seringueiros com a ca- 

noa cheia de borracha, que, após entrega 

la ao patrão, voltam para casa com apenas 

um pequeno rancho, sem jamais ver dinhei- 

roem suas maos. 

Os seringueiros que por doença nao tiverem 

borracha para entregar podem morrer ã min- 
gua ... 

Alguns padres missionários, nos altos rios 

há mais de 20 anos, sabem de seringalistas 

que "fecham" a boca dos rios, pondo capan 

gas a vigiá-la, para que ali não entre se 

nao o motor daqueles que eles querem. 

Por isso os membros todos dessa importante 

reunião anual da Prelazia de Tefê unidos, 

decidiram, durante o encontro, coletar da 

dos para apresentarem em breve às autori 

dades civis e militares um documento acu 

sando as maldades de muitos seringalistas 

e urgindo para que façam reinar justiça 

de modo a acabar com a escravidão de tan 

tos de nossos seringueiros. 

" 

• 

61 

NO 11 R I O Q U E CHORA" 

O nome de Affonso no Rio Jutai era um 

nome de "reino de terror". Eles (os 

Affonso) odiavam o pequeno padre João 

e tentavam por todos os meios, para 

que o padre se afastasse dos seringuei 

ros. Mas em vao. 

Ate revÕlveres e promessas usavam. 

O Rio Jutai ate tinha o nome de "este 

r i o ma 1 d i t o " . Ma s o P a d r e e o n t i nu o u s (-" 1 

trabalho visitando os pobres na beira. 

Ele acompanhou os seringueiros e com 

preendeu as dificuldades deles. 

Padre João: 

"Eu vi os sofrimentos causados pela 

chuva, falta de vitaminas, insetos, dí 

vidas com o patrão. Eu vi a exploração 

dos patroes exigindo cada vez mais e 

mais dos seus trabalhadores, sem a as 

sistência necessária para poderem viver 

e morar. 

E isso tudo dentro duma certa filosofia: 

deixar o trabalhador inconsciente, evi 

tar com que ele se forme, eduque ou es- 



62 

tude. Deixá-los sempre analfabetos. 

Nunca os homens receberam dinheiro na 

mao. Eram obrigados a comprar nas lo 

jas do patrão ou nos barcos dos via 

jantes, Mas os preços eram combinados 

com o patrão. E ninguém tinha dÔ dos 

coitados. Ninguém se revoltou contra 

essas injustiças. 

Nos primeiros tempos notei uma percen 

tagem de 60 % de mortalidade infantil. 

Eu vi crianças morrer, mulheres nuas, 

porque não tinham dinheiro para com 

prar roupa. 

Remédios eram desconhecidos. Para mim 

isso era o reino do diabo11• 

(Anthony van Kampen - O Rio que Chora) 

~ ------ ------------ --- 

•• 
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P R E S E N Ç A D A I G R E J A H O J E 

Em 1950 foi criada a paróquia do Jutai. 

O padre João ja residia aí desde 1949. 

A partir dai a presença tem sido constan 

te junto aos seringueiros e Índios do 

Jutai. 

O padre João van den Dungen durante mais 

de 20 anos dedicou todos os seus esforços 

para minorar os sofrimentos dos seringuei 

ros do Jutai. Conheceu profundamente a 

realidade de exploração e escravidão em 

vivia essa gente. Nunca se conformou com 

essa situação. Pelo contrário, foi bata 

lhador incansável para libertar o rio do 

"reino de terror dos Affonso". 

Tendo conseguido a criaçio do municipio 

do Jutai, bem cedo entendeu que os serin 

gueiros passaram a ser presos de outro 

tipo de exploração: dos regatoes. 

Continuou a lutar contra essa situação. 

Tanto assim que a Assembleia da Prelazia 

de 1972 expôs claramente essa situação de 

exploração. Isso foi denunciado publica 

mente no artigo: 
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"Igreja de Tefê acusa patroes desumanos" 

(Jornal do Comércio, 09-02-72). 

Foi exatamente este artigo que acarretou 

a ira dos regatões do Jutai, que passaram 

a acusar o padre João e ofendê-lo, sendo 

essa possivelmente uma das causas de sua 

morte, poucos dias depois. 

Ele deu a sua vida por esse povo que tan 

to amou e no coração do qual ainda perma 

nece muito vivo pelo seu exemplo e teste 

munho. 

A partir daí o padre Teodoro e outros pa 

dres de Fonte Boa passaram a dar assistên 

cia à parÕquia do Jutai. 

Alguns anos depois o irmão Francisco passou 

a dar assistência aos seringueiros atê 

hoje e uma comunidade de Irmãs Franciscanas 

Missionárias de Maria passou a trabalhar 

na Foz do Jutai. A partir do ano de 1979 

uma equipe da OPAN, a convite de D.Joaquim, 

trabalhou mais direto junto aos Índios e 

seringueiros do Alto Jutai. 

Neste primeiro momento o mais importante 

foi conhecer o sofrimento dessa população 

e procurar conviver ~om eles como amigos, 

dando a ajuda que estã ao nosso alcance. 

• 

e 

65 

Principalmente procuramos fazer encontros 

entre os seringueiros, para discutirem 

seus problemas e procurarem saídas para 

essa situaçao. 
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~ l. 1)€:C.f{J>~)iC. i!' 
])o 

G~r R.,:r,-fvi SJvto: 
., .•...••.. 

M 1 g,~ AÇ Ao 1- 
"EU NÃO TD MAIS COM VONTAVE VE TRABALHA 
AQUI NO JUTAI, PRA TRABALHÃ VE PAGÃ MI 
NHAS CONTA, EU VOU ME EMBORA, SE VEUS 
OUISÊ" - . 

( B. d. S.) 

• "ENTONC ES EU NÃO AGUENTO MAIS. NO TEMPO 
VE NOVO NÃO GANHEI NAVA. AGORA NAVE 
LHICE NÃO GANHO MAIS. ENTONCES VOU CATÃ 
UM LUGAR PRA PLANTÃ, QUE NÃO AGUENTO 
MAIS A SERINGA". 

( F. T.) 
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"O QUE PENSO t VE IR-SE EMBORA. OUTRO 
TAMBtM VIZ: RAPAIZ TAMBtM VOU-ME A AR 
RETIRÃ PORQUE NÃO AGUENTO. t TOVO MUN 
VO. E TOVO MUNVO". 

( T. R. r.} 

''EU TO COM VONTAVE t VE ARRETIRAR VA 
QUT PORQUE AS CONDIÇÃO NÃO VÃ MAIS 
PRA GENTE VIVÊ". 

( Exp.) 

- ~-------·----~ 

-· ·-·-· ~::__ - - -------- 

11 

•. 

• 
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"Tenho 7'2. ano6. 
COMO SERINGUEIRO NUNCA PASSEI VE ZERO. 
r ze11.o todo tempo. C11.iei meu.ó 6ilho.6 ã m~ 

nha cu.õta. TILabalhando, pa.66ando mal. 
E outlLa c.oi.õa: PRA POBRE NÃO TEM TEMPO BOM. 
Todo te.mpo ê -'Luim. Quem di66t'1. que te.rn tem 

po bom plLa pob.11.e, não tá 6atando a v e n d a d e , 
Tã mentindo, polLque não tem. 
O POBRE NÃO POVE SE APRUMÃ, po~que ê pob-'Le 
me.6mo. Como ê que. vai telL atguma c.ol6a 6e. 

o comêtcio do luga-'L não de.ixa? 
Quaftdo o p!Lodu to 6u.6pe.nde., o p-'T.eço d.a mi!~ 
cadotia .6U6pe.nde o dob1Lado. Vendem c.atu 

que 6aiz me.do. Tão comp-'Lando motot de 00, 

56, 45 HP. E s a i. .tudo do:s c.o s t a do p o o n o , 
Eu pe.n6o que. não hai me.lho-'La. Quando eu 

e.II.a pe.que.no, e.6~e -'Lia tinha ~a-'Ltu.-'La de tu 
do. E-'La de. c.aça, e.II.a de. peixe, e.II.a de. bi 
cho de c.a6co, e-'La de .6e'1.inga vilLgem. 

AGORA TÃ SE ACABANDO TUDO. 

Não te.m mai6 biche de ca.óc.o, não tem maz6 

peixe.. Não te.m mai6 caça no mato. Não te.m 
mai.6 mide.i-'La que. 6e venda. A 6e.-'Linga t~ 
mo1t.te.ndo qua.6 e. toda. E a.ó pouc.a qu.e. t.em 11.e.. 
talhada do toe.o ao alto, at~ a phime..i~a 
nohquiiha. EU PENSO QUE VESSE JEITO SU PO- 



70 

VE SE ACABÃ TUDO. ( N. L.) 

"Antigamente aqui e4a 6a~to. AZ começõ in 
vadZ u6 peixei4o e acabô com 06 peixe. 
O 6e~ingal tá cada vez pioh. Aqui eha um 
ãeningal de muita gente, de muita pnodu 
ção. No tempo do 6eu Benjamim Aó6on6o e4a 
6upe4lotado de gente. S~ da boca do Muturn 
pna cima ele levava uma6 40 a 42 toneta 
da6 de bonnaeha pon viagem, po~ me6. 

VE LÃ PRA CÃ PRONTO, SU FOI PIORANDO. 
Enttô a negataozada. 06 comenciante ex 
plota muita oj pob~e. UMA CARISTIA MON 
STRA .... 

AZ 6oi o pe66oal abandonando, abandonando, 
pnocunando a cidade. E hoje em dia t~ a6- 

6im deópovoado como o 6enhô vê. A p4odu 
ção é muito mai6 pouca. 
E S~ªílOUVER UMA MELHORA PRA ISSO, VAI TODO 
MUNVO EMBORA VAQUI, ponque noi6 não temo 
condição aqui. A GENTE VIVE VE TEIMOSO. 
O nio é cheio de negatão. E cada qual 

que4 ganhá maiJ. O 6inhô e4ê que tem nega 

tão aqui que ent~a com uma eanoazinha com 

•• 

•• 
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quatho be6tehinha dent~o. Negocia um ano, 

e no outno j~ compta outno mai6 maion, co 
mo tem acontecido com v~nio6 daqui. 
E NOIS CAVA VEZ MAIS POBRE . 

E no 6im acontece que ainda 6alam maf da 
g e n te. , p o .'t q u. e 6 o ma um 6 a. H d a d e v e .elw e u e 
tal. 

Tki6te dele6 6e n~o 6a66e noli aqul. 
S0 TRABALHANDO PROS OUTRO, NF .... 

(M. J. l 

----- 

li 
t ( 

fKos 
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~Gr( 1 'Nc; u G I 'Ro 
~ ~Ttri 

"NOIS NÃO HÃ DE MORRE NUMA TOCA QUE NEM 
PORCO. TEMO QUE CONHECÊ NOSSOS DIREITO". 

(G.) 

"EU TO COM 4 9 ANOS Q_U E CORTO SERINGA. 
NÃO E POSS1VEL QUE NÃO TENHA UMA MELHORA 
NO FIM DA MINHA VIVA". 

(A) 

----~ -------- ---- 



74 

o sistema de propriedade privada e to 

talmente inadequada para essa situação 

fluída (da Amazônia) .... 

Não hâ dúvida de que a solução e vol 

tar para o sistema indígena de explo 

ração cooperativa, o qual não dependia 

de propriedades com limites estabele 

cidos e distribuída equitativamente os 

lucros e as perdas. 

(Betty Meggers, Amazônia, Ilusão de um 

Paraíso, pãg.188) 

" 

•. 

• 
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"S e.1tinguei'1-o não :te.m me..6mo vo.i.o« aq u.c no 
Ju.tai. Ma.6 e po1tque. noi.6 me.6mo ainda não 
6ize.mo 601tça de tevâ u.ma de.c.la1tação. 
A ge.nte. .6e. unindo i6.6o aqui te.m que. me 

lho1tâ". 
(J. o. l 

"Voe.é: vê no i.; p1te.c.L6ava .6é: unido, 6azê 
ba,i_x.o-a.6.6in.ado. t». c..om o gove.1tnado1t. Fa 
lá da no66a .6ituação. O que. 6alta i c.o- 
1tage.m. 
Aqui o pe..6.6oal tem m~do. Po1tqu.e. pode. a 

gente. g1titâ e e.le-6 de.poi-6 a pe.1t.6e.gu.Z a 
gente.. Tem medo de 6e u.nZ, c.ombinã tu.do 
d,i_1te.itinho e 6elt t1taido. Falta me6mo i 

- e.ameça. 
E~ -6~ a6 c.oi.6a pio1tâ e não melho1tâ que 

e.66e povo todo da 1tio 6e une e. 6aiz uma 
1tevolta. E i c.apaiz, .6e qui.6ê. Igualz{nho 
; da outlta ve.iz, quando veio uma c.omi6.6ão 
aZ e o pe.6.6oal mat5 tudinho. Te.m bem un6 
mil home.n-6 .6e.palhado.6 ne.6.6e 1tio. Ê .6Ó 

juntá tudo que. que.Jta vê .6e não 6aiz uma 
1te.voluçâo. TÃ TOVO MUNVO CANSAVO DE VIVÊ 

COMO ESCRAVO". (A.E.G. J 
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St"R.1"'-lG vé-1R~s 

é -- • • /Nl>IOS 

11 
(1 S Í N D I OS N À (1 r O O E,\,I T R A B A L H Á, R p O R Q Li e 

NCIS DAQUI, NC1S .'dES,\1(1 NÃc) POVE DÃ Ui\! 

AUXÍLIO PRA Ui\l C.A6CCLO, NEM PRA TRABALHÁ.. 

()_ u A N /) o o e A R A A R R A /IJ e ,l._ u M r A N E I R l1 V E / A 

RINHA JÃ f ARRANCADO VO CORA(ÃO O QUE ELt 
TUi. 

EN T () l>JC E S O li E A .S I TU A, À O t.' L t.E S TA ,\1BÊ,11 V f V l - ' 
PR E C Ã R I A POR I S S O . P c.-1 R Q U E N 1 N 1_; LI t ,\1 P (l V /: " . 

( M. 1. B. ) 

e:~ _ _=) --- --·· - 
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Para o Índio, o seringa! e toda a in 

dústria extrativa tem representado a 

morte pela negação de tudo que ele ne 

cessita para viver; ocupa-lhe as ter 

ras, dissocia sua família, dispersando 

os homens e tomando as mulheres; 

destroi a unidade tribal sujeitando-a 

ao domínio de um estranho, incapaz de 

compreender suas motivações e de pro 

piciar-lhe outras. 

Enfim, submete o Índio a um regime de 

exploração, ao qual nenhum povo pode 

ria sobreviver. 

(Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civili 

zação, 1977, pag.27) 
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Ü QUE OS SERINGUEIROS FALAM DOS ÍNDIOS 

.• 
110 qu.e. ac.on.te.c.e ê. que. a c.aboc.ia (Zndio) 

tinha uma ellpinga11.da novinha e tnoc.5 pa!T.. 

uma «e d e . 

Outto t~nha u luxo de uma e-6pingatr.da e 
ttr.oc.6 patr. uma c.am.i~a deu.ma e.unhada e uma 

c.aml~a p!T..a e.te.. Ou.tno ttr.oc.5 a e..-6pingatda 

nova polt ttr.e.i-6 gatr.1ta6a de cachaça. 

Ma1 tu.do i-660 que.m 6aiz ê. o nega.tão que. 

toma de..f.e.-6. 
Ou.tfl..o tinha um toc.a-dl.óc.o, vendeu. potr. um 

papeto, um buCe e. dua6 gatr.na6a de c.ac.haça. 

E a66im pon diante.. que. o-6 tr.e.gat~o 6aiz com 

06 mi~~~~vel. O ou..tfl.o ttr.c.3 um c.ofl..o de. gat0 
de. p1z.ime.. i.n a. po 't. um paneitr.o de. 6a11..í.vilia po - 

d1te . 
•• Como - pob11.e pode.. :ti p11.06pe.tr.idade. e que o-6 

vi.da , - ê. me6mo? SÕ pode. 6ic.â e.ada HC! na.o .. 
nê.? v e.i.s pion 

A -6--l:tuaç.ão - e.tu - pc .!12 ;_ '{_ e e s s e , que. nao 

plta 617..e.n.te. de-6.óe je.--lto. A ajuda que e t e.s 
tem e. e.66a nê.? Tinam o c.011.0 d et.e:s ": 

(J. A.) 
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"Sob1r.e. o s Ku.lina: e s s e s c.ab o c i» s e de.ve.- 
1r.ia. ma.ta.Ir. que. ne.m .&e. ma.ta rna.c.ac.o, 1.iõ p1r.a 

v~ o tombo ... ma.6 atê o.6 u1r.ubú i1r.iam 1r.e. 

naga1r.. A gente. .6Ô não mata po1r.que. .õâo 

c.Jr.i.6tão.6 tambêrn. Ma.ó ê ge.nte. que. não 

p!r. e.ó t:a , p1r.e.g u.iç o .6 o, .lad1tão, .6 a. ó a.do .6 •••• 11 

(M. N.) 

"Te.1tc.e.i1to.6 ent1r.a1tarn de.ntJr.o de..6.&e.1.i 1r.io1.i 

em l924 e. c.omeça.Jr.a.m c.Jr.ia.Jr. de..&e.nte.ndime.n 

to e.nt!r.e. 01.i Katukina. e. Kanama!r.l. Aonde. 

c.he.gou. a ponto de.le..6 a.6.6a1.i1.iina1r.em Indio.6 

na. maloc.a KanamaJtl". 

( F. L. ) 

•. 
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LVTA 

C> ~ d U-{ ,A-l 

" O G!)VERNO TÃ MATANDO NOIS". 

( p.) 

"NÃr TEMO NEM DIREITO DE FAZt REUNIÃO". 

( I. J 

-~ 
--~------ ----- 
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DEPOIMENTO LEVADO PARA A ASSEMBLÉIA 

"As reclamçÕes sao estas: 

Não podemos andar vestidos porque o nosso 

patrão compra as mercadoria da Cobal e 

nos vende 1 metro de mesquinha a C$ 100,-. 

Nois moramos na cabeceira do Seguaia. 

O quilo de borracha ele está pagando C$ 

90,- Nois vivemo todos nu e doente. 

Pra acabá de completá agora está jurando 

tiro para os fregueses. Ele e o filho 

dele. 

O patrão é Ponciano. Chamou nois pra tra 

balha com ele e depois que ele troei nois 

para a colocação dizendo que tinha casa. 

E nois quando chegamos atamos o mosqui 

teiro no meio da mata e ficamos jogado 

sem acÍlio de nada. 

Binificiemos o lugar e ele que por nois 

para fora a custo de bala, ele e o filho 

dele. 

Meu marido a dois anos que vive doente 

e ele diz que só trata dele depois que 

ele recebe toda bor~acha, que ele faiz 

assim doente mesmo. 

·" 
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Ele quer por ele para fora da colocação a 

custo de bala. 

VIVEMOS TODOS NU E DORMINDO NO ESCURO SEM 

ALIMENTO DE NADA. 

Trabalha eu e meus filhos e meu marido e 

nem uma roupa para vesti nois não temos. 

Ele pediu o meu filho para andar com ele 

e no fim ele deixou na beira do barranco, 

Ele achou outro pessoal pra trabalha com 

ele também e mandara o pessoal vir por 

terra e na viagem morreram uma moça e uma 

menina à mingua, de fome. 

Agora ele pediu o filho de uma freguesa 

para passá uns dias com ele. A mie du me- 

nino pede o menino e ele sô enganando 

nao quer entregar o menino. 

E para a conversa ser mais curta passamos 

e 

necessidade de todo na vida, desde ore 

médio e o alimento. 

Reclamações de O.e R. 

<--~-------- --- --------- -- 
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Ao SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DO JUTA! 

Nós somos moradores do rio Juruazínho,per 

tencente a este município e por isso re 

corremos ao senhor para que nos ajude nes 

te problema que precisa ser solucionado 

pela autoridade competente, isto ê, pela 

prefeitura do Jutai. 

Somos seringueiros e portanto estamos tra 

balhando para o engrandecimento deste Bra 

sil, no entanto sofremos todo o tipo de 

necessidade que ,se poss9 imaginar. Resol 

vemos por isso nos unir e fazer alguma 

coisa por nossos filhos que crescem como 

Deus criou batata, sem nem ao menos saber 

assinar o nome. 

Por isso nós moradores das colocações são 

José e Tartaruga procuramos a Maria Ira 

cerna da Silva, que também mora na coloca 

ção São José e pedimos para ela dar aula 

para os nossos filhos. 

A Iracema sabe ler e escrever porque estu 

dou em Eirunepe e por isso aceitou ares 

ponsabilidade de dar aula para os filhos 

que são crianças, o total de dez, que vao 

o 

.. 

·-' 

... 
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dos 7 anos a 16 anos. 

A escola estâ funcionando desde o mes de 

agosto e tem aula de segunda a sexta-feira 

e as crianças estão aprendendo bastante. 

No entanto para que as aulas possam con 

tinuar no ano que vem, precisamos que a 

prefeitura do Jutai se responsabilise por 

essa escola enviando material escolar e 

também um salário para a nossa professora. 

Esperamos que o senhor nos atenda pois nao 

é muito o que pedimos, o que nÕs temos di- 

• 

rei to. 

(Cícero Raimundo da Silva, 

Manuel Vicente da Silva, 

Alzira Penedo de Jesus, 

Iracema do Carmo de Souza, 

Maria Iracema da Silva) 

Juruazinho - novembro de 1980. 

.. - -- --- 
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O 5~K.1N<;Utl~O 

"S~ TEMO MESMO A VIVA PORQUE FOI DAVA POR 
VEUS. MAIS NAVA. NINGUÊM OLHA PRA ESSE 
RIO. SU DEUS MESMO". 

(A.E. n.) 

----- e-·---") 
. -·· . -=---~~-~- 

"DOUTOR AQUI E VEUS. SÜ COM OS PODER VE 
DEUS A GENTE ENFRENTA OS VOENÇAL QUE VÃ 
AQUI tr. 

(Am.) 

------~e:=::: 
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"O c.a>ta qu.e. no ili imagina Ve.11..6 ê .6 e.Jtingu.e.úw. 

Se.mptr.e. o .6e.1tingu.e..i.>to tá .óe. le.mbttando de. 

Ve.u.li quando anda na ma.ta, c.oJttando, c.açan- 

do. Se.m Ve.u..6 não ia nada". (Sab.) 

"Ve. rnad1rngada o .&e.tt.i.ngu.e.,é,11.0 bota. a po1tonga 

na c.abe.ça e vai c.am Ve.u.6 e. Noó.6a Se.nhotta 

e.n6tte.ntâ.. a ma.ta, óu.je..i.to uma onça atac.â, 

um galho c.aZ na e.a.beça., c.a.Z da e..6c.ada, uma 

c.obJta pJ..eâ.. e.te., e a.61.>im t an t o s pe.Jt.i.go.é>". 

( Z. A.) 

"O dono daqui é Ve.u.1.> e 06 -6e.1tingu.e.iJto.6. 

Não te.m ou.t>to dono daqu..i. plta c.obJtâ a1t1te.n 

da. A te.JtJta Ve.u.1.> de.u p1ta pobtr.e.za. E e.le..é>, 

O.ó gtr.ande..6, não 6ottam pe.dZ ptr.a Ve.u.1.> pJta 

dá. e s .6 a t e.tr.Jta p!ta e.l e 6 " • 

( Pe.tr.p. ) 

"Tamo.6 aguentando com O.ó pode.li. de. Ve.u.6, 

qu.e. c.om o.6 pode.li. de. Ve.u.6 noi.6 ve.nc.e.mo.6 

tu.do". 

(R.C.d.N.) 

• 

·º 

89 

ff. ?tKÍ}Jç..Je-i~o 
:po ;i -., u p.. i 
~e~l)eu. 
G~?E-~ Pt'tJ e,~ 

NO C, O\J G R NO 

A fumaça branca da maçaranduba enchia to 

do o defumador. Agachado num canto seu Ma 

nuel B.ia lascando os cavacos. Seu Agimiro 

ia derramando o leite (latex) sobre a pele 

de borracha que estava defumando. 

Olhos ardidos e cansados da fumaça e da 

exploração, anêmico e subnutrido, desilu 

didas promessas do governo, vai juntando 

seu suor e desabafo na borracha. 

"PRA NOIS TÃ CADA VEZ PIOR. Olha - ; o: 

eu comecei cortã quando o quilo de bor 

racha custava duzentos reis. Nesse tempo 

o quilo de caf~ tamb~m era duzentos reis. 
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Agora o quilo de borracha tâ C$ 110,- e o 

quilo de cafe tâ custando aqui pra nois 

C$ 350,-. Assim temo que fazê quase treis 

quilo e meio de borracha pra podê compra 

um quilo de cafe. Por isso que eu digo 

que tâ cada vez pior pro seringueiro". 

E tâ e cada vez pior. Por l.SSO nao acre 

dito nessas conversa. Pelo menos pra noís 
. ....., '' 

aqui nao. . 

Apesar disso vârios seringueiros tentam 

fazer suas denúncias, encaminhando-as - as 
Seu Manuel com o terçado bem amolado, re 

talhando o sofrimento, as mágoas, junta 

mente com os cavacos de maçaranduba, foi 

falando porque a seringa não dâ mais: 

"Eu tive assistindo aquela reunião de 

Subhevea em Eirunepé. Era só de seringa 

listas. Esses tão só chorando pra ganhar 

mais verba enquanto nois pobre seringueiro 

ai humilhado, analfabeto, sem sabê dizê 

urna palavra. 

Esses dinheiro e sÕ pros capitalistas que 

já tem muito. 

Na seringa não dá mais. Eu sempre disse 

que a agricultura deve ser muito melhor 

pra nois". 

autoridades através da Rádio Nacional. 

S~u Antonio A., quando retornou de Tefe, 

encontrou a esposa abatida, pois o patrao, 

o Ponciano, havia passado e levado a ma 

quina de costura: 

"Uma mãquina que eu tinha comprado e nao 

pude pagã tudo porque passei os quatro 

anos doente no seringal dele, ele foi e 

passô a mão e levou sem falâ comigo, nem 

com a mulhê e coisa nenhuma. Aproveitou 

a nossa ausença, pegou a mâquina e levou. 

quei com raiva dele, por causa da ladro 

agem deles. Cabras ladrão, mentiroso ... 11 

Para fazer frente a toda essa situação de 

injustiça e exploração, os seringueiros 

Seu Luiz F.B. arrematou: 

"Já t~ com os ouvido m~co de tanto 
.•. 

OUVI. 

do Jutai estão procurando 

do seu sindicato. 

se unir, forman- 

promessa na Rádio Nacional: vai melhorá a 

situação do seringueiro e tal. 

(Porantim, 1981) 
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~ 8. Ç, S l> E-"R ft)\\ ÇA - . ~ 

lJN1Ao 

-... ..,.. ,.,,,,,.,... , •nz111111.~>'IQ:"""'"'"••--•-111 

"AGORA SE DEUS E NOSSA SENHORA TI VER COA1- 
PA I XÃO QUE HAI UM JEITO VA GENTE MELHORÁ 
A SITUAÇÃO ... COM FÊ EM DEUS E NOSSA SE 
HORA A GENTE LUTA E HAiu. 

( P.) 

"NÃO VAMO ESPERA VOS RICO OU VO GOVERNO. 
t NOIS MESMO QUE VAMO SE UNI, FAZt NOSSO 
SINVICATO PRA TER NOSSA FORÇA". 

( p. 1 
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"Sindieato ~ a união nol.l-0a. Pna gente 
tá unido a.l.ll.lim, quando óazê uma ~evol 

ta, óazê uma g1teve, óazê uma 1teelama 
ç.ão, p1ta ga1ta.nt.Z no-0!.la tvuw.". 

{Z.A.) 

\.U 1 o 
C/} "<( "<( 1 1 :: 
C/} ::E \.<:( . o ~ '<1 ,q 1 E e:.) s:: o 
"<( "<( '< ~ "'ti ,q o . -./ E :: e:,) -<J \.U ,q 
.....J ~ - ~ ,q C) ~ C) ~ '</ 
u C) C) ~ o E :;z ~ ,q - C) <:--, o 

ç:::,. IJ_ cJ s:! c:sJ ,q . ~ e:.) s:! 
"<( :: rj ~ . rj o ç:::,. o '<1 :j 

"<( a a -Q C) ,q ~ s:! ""tj o ~ o 
\UJ ç:::,. ::E 1- <! E o <:,) C) ', ~ s:: ~ 

"<( "<( "<( ~ c:.) <:..) ~ ~ o - ..s;! e:,) o (e:,) 
C) N ~ u E ~ ·-.? e:,) rj ~ ~ e, N 

~ 1-U l--< ~ ""tj o rj rj 
N ~ C/} ç:::,. e:.) o e:.) E ..o . '"Q 

UJ e, "<( :z :> n::! -o C) <! rj rj o o eo 
:::s C/} ::E H ·-.? s:! a ~ E ~ ~ ~ o . 
(.!) 1-U C/} ::, rj <e:.> ~ ~ rj ·-.! E "<( 
::z. ç:::,. e:.) . e) ::, C) cJ c:.) rj 

N C/} C> <! :j rj ·-.1 '"Q o ·-.1 :j ::, 
~ C/} "<( C/} ·..,/ O" <:.>, -o o ""tj -o ~ 
UJ l--< ::z. V) o ~ ~ s;:_ E E o s;. s.'. C) 

C/} "<( a C) ::z. o o ·-.1 ~ \e:.) 1- ·..,/ ·..,/ l rj 
:: ::E N ::z. :: Q.. 'P -o ::, .o :: ,q ~ ~ 

"01.l 'g1tande' p~e o pê emeima de nol-0 e 
l.lÓ tiJtam quando ele-0 que1tem. Se noih nao 

óazê 601tç.a, ninguém vai 6azê po!t noi-0. 
Quem tem que óazê 601tç.a e pelajâ ê 

noil.l mel.lmo". 
( Z. A.) 

o 

Sl'NDJCATO 
t 

LfBt~DfiDt 
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"Não podemo maiA e6pe~ã pelo6 out~o. E 
noia meamo. A óo~ça é noia me6mo, no66a 
união". 

( p. ) 

"Noia tamo aqui que nem pinto dent~o do 
ovo: aeoehado me6mo. Não tem p~a quem ke 
elamã. 
06 eome4eiante 6obem como balão 

cada ano ele6 melho4am um montão. 

E depoi6 deóamam 06 6e4inguei4o6: 6ao un~ 
vagabundo. Se é pelo go6to dele6 iam man 
dá a polZeia p~endê e batê noh 6e~inguei 
~o6. P~omete~am óazê comê a bo~~acha que 
tem impu~eza. Eu vi muitoh colega meu ca 
piná capim na Foz do Jutai p~a pagã conta, 
eom 6oldado e6calado com óuzil emcima do 
coitado. 

MAS SERINGUEIRO t HOMEM VE ESPERANÇA ... 
Unidoa, no no-060 aindieato também vamo te~ 
óo~ça". 

{M.J.J 
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Ilustrações nas paginas: 8, 28, 35, 

40,44, 52, 55, 66 e 72 são de MANUEL 

HENRIQUE, 9 anos, analfabeto, filho 

de seringueiro, nascido na colocação 

Benfica, Juruazinho, RIO JUTAI, AM. 

As outras do A.Melchior e dos compo 

sitores. 

Compositores deste livrinho: 

Egon Dionísio (Rio Jutai) e Teodoro 

(Fonte Boa) - 1981. 
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