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NOS 30 ANOS DA TRANSAMAZÔNICA

A morte de Ademir Federicci (Dema) é um alerta doloroso. Os setores democráticos do país
devem se posicionar com determinação para evitar que a violência contra o ambiente natural
e contra vidas humanas se alastre na região. Dema lutava pela permanência de produtoras e produtores
familiares na fronteira do latifúndio na Amazônia Oriental. Contribuindo em processos
avançados de uso dos recursos naturais.

A guerra pelo controle dos territórios amazônicos se intensifica. O poder econômico está armado e protegido por 40 anos
de financiamento com recursos públicos. Nesta guerra não-oficial o Brasil perdeu Chico Mendes, Canuto, Benezinho,
Mas também

avançamos. Os movimentos sociais rurais na Amazônia, ameaçam a base de sustentação desses setores. Mas, para
avançar, é preciso que essa luta seja compartilhada com todas as forças democráticas do país.

Na Transamazônica e Baixo Xingu, são cerca de 200 mil hectares de florestas acumuladas, grande parte, queimadas,
com financiamento da SUDAM. São aproximadamente R$200 milhões desviados para uma elite de maus empresários,
conforme vêm sendo apurado pela Polícia Federal. São três grandes bacias hidrográficas ameaçados pelos impactos de
barragens e Hidrovias (Xingu, Tocantins e Tapajós). São

aproximadamente 18 milhões de hectares de áreas alteradas

cobiçadas pelos plantadores de soja e pela indústria de agrotóxicos no Estado do Pará,

Por trás do discurso de "progresso" do atual governo, um rastro sangrento de destruição. A voracidade da apropriação de
terras públicas, a ação ilegal das madeireiras, a conivência do Estado com a economia de rapina, ameaçam as condições
de reprodução da natureza e das populações que estão excluídas dos círculos de decisão política.

Foi nesse cenário que o Dema foi assassinado no último sábado, em Altamira (PA). Sindicalista com uma trajetória
brilhante nas lutas para humanizar a vida no projeto de colonização na Transamazônica, desde o final dos anos 70, a voz
de Dema animou milhares de pessoas para manter a estrada em condições de tráfego, para assegurar educação e saúde e,
na última década, para proteger as áreas de florestas, os rios e as terras dos índios da ganância de grileiros e empresas
destruidoras.

Dema liderou três caravanas da Transamazônica a Brasília, sendo a última, em 1992, quando 300 pessoas da região
escreveram com seus corpos "A Transamazônica não pode esperar" no gramado do Congresso.

Fruto desse ato,

conseguiram recursos para tirar a rodovia do esquecimento, recuperando a estrada e ampliando os serviços de saúde e
educação. Esse foi o grande marco do Movimento pela Sobrevivência na Transamazônica (MPST), do qual Dema foi um
dos líderes mais destacados.

Como sindicalista, Dema esteve na frente da luta pelo crédito bancário a partir de 1992, participando das mobilizações
em todos os "Gritos do Campo" e "Gritos da Terra Brasil".
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A AMAZÔNIA CHORA MAIS UM DOS SEUS DEFENSORES

Expedito Ribeiro, Dezinho, Padre Josimo, Reijane, Fusquinha e tantos outros valorosos cidadãos.
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Coordenador do Movimento pelo Desenvolvimento

da Transamazônica

e Xingu (MDTX, ex-MPST), ele estava à frente

de 113 organizações rurais e urbanas, empenhados no projeto conhecido como "Consolidação da Produção Familiar e

Contenção dos Desmatamentos na Transamazônica e Xingu", que envolve 13 municípios. Esse projeto deverá melhorar
o padrão técnico de uso das áreas já alteradas, proteger as reservas legais e criar de unidades de conservação nas áreas
do Iriri - Xingu, ao norte da Transamazônica, em Porto de Moz e Anapu.

Nos últimos meses, Dema estava liderando as discussões sobre a Barragem de Belo Monte, como coordenador do
MDTX. Liderou vários debates questionando a precipitação da Eletronorte na condução dos estudos e na privatização da
Usina. Em julho, assinou a carta "SOS XINGU: um chamamento ao bom senso sobre a construção de barragens na
Amazônia".

No dia 23 de agosto, como dirigente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará (Fetagri) ele assinou, junto
com quatro outros dirigentes, uma carta de apoio às investigações da Polícia Federal na apuração de desvios nos projetos
da Sudam.
Dema foi calado no sábado, dia 25 de agosto, com um tiro na boca. O pistoleiro invadiu seu quarto, onde dormia com
o filho mais novo e sua esposa. Uma perda irreparável para a família e para a Amazônia. Deixa quatro filhos e milhares
de irmãos na causa que ele defendia Migrante do Rio Grande do Sul, Dema também é uma síntese da história recente da
Amazônia.

Esse fato não pode cair no esquecimento. É preciso fortalecer a solidariedade em torno de uma

concepção de

desenvolvimento que permita que a Amazônia possa servir à humanidade na plenitude de sua diversidade. Um
desenvolvimento com oportunidades para os que vivem nas cidades e áreas rurais, com plena cidadania.

Esperamos como materialização da solidariedade de todos que lutam por um mundo melhor e do governo brasileiro que
o sonho do Dema seja realizado. Que sejam protegidas as terras indígenas e as áreas de reservas florestais; que a reforma
agrária abra caminhos para novas oportunidades econômicas no campo e na cidade; que não construa mais barragens nos
rios da Amazônia; e que os recursos públicos sejam utilizados numa política de desenvolvimento de transformação
social com equilíbrio ambiental. Não aceitamos retrocessos, queremos a consolidação do desenvolvimento que proteja
este grande pedaço do Brasil.

Quarta-feira, 29 de agosto de 2001.
MDTX- MOVIMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DA TRANSAMAZÔNICA E XINGU
FETAGRI- REGIONAL TRANSAMAZÔNICA E XINGU
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA
COMISSÃO INDIGENISTA
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MEDICILÂNDIA
FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR PRESERVAR

IIJVIllll'fO PILO DISIRVOLVDIIR'fO DA ~Cl

I IDGJ - 11>!1

Rua .lnchieta, 2092 - 68.371.190 lltallira - Pará
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fvpp@111noncoop.caa.br
Altamira, 29 de agosto de 2001.

CONTRIBUA COM A CAMPANHA PELA VIDA, SEM VIOLÊNCIA.
"sou um agricultor e tenho apenas o primário, aprendi na escola da vida, na escola da luta".
(Ademir Federicci)
Em virtude dos acontecimentos que vem ocorrendo nos últimos dias na cidade de Altamira e
região. Estamos promovendo uma campanha pela paz e contra a violência. Realizando
mobilizações para que a justiça seja feita e ainda apoiar a família do companheiro DEMA nesse
momento tão dificil para a viúva e os quatro filhos.
Sexta-feira haverá um Grande Ato em Altamira com a presença de toda a população da
região Transamazônica e Xingu, representantes de todas as regiões do Estado do Pará e lideranças
nacionais.
Contamos, mais uma vez, com vossa solidariedade. Se possível apoiando financeiramente
para custearmos essa jornada que estamos fazendo agora. A impunidade não pode triunfar mais
uma
Qualquer doação será bem vinda.
Agradecemos sua sensibilidade e solidariedade.

Banco do Brasil

Conta corrente Nº 9714-4
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Agencia: 0567-3
fvpp@amazoncoop.com.br Fone: 91-515-2406/1453/3013.

