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Qu~rl!mos esclarqcer a opinião pública q,ue tem apo;iado
: o movimento dos Povos da Fliresta gu~ a Floresta Nacionál dô
'
;piá nã.o tem nenhuma U.gacão lººm. o Conselho ~acional dos Seringue!
:ros n~m com a Aliança dos P~vos da Floresta (constituid~ pelo CNS
'
·e União das Nações Ind{genaJ).
Não :reconhecemol:} o projeto céu da Mapiá·como usna .. .Bes~~
i va Bxt1.·at1vista,
at.ê porque
foi conseguida
juridicamP.nte
como
1ela
, FLOkESTA NACIONAL
o qu19 corp.f lit~. com a proposta. de Reaerv~
E>e: 1
•
itrativista pelos se9uintés ~~tivoe,
•

Ma•

:

1

; lQ - Foi um projeto organi~fdo sem a partici~ação dos 200 serin lguairos, conforme relat6rio do nosso repres~ntante na irêa o que
,contrAria nossos principias bisicoa,·ap6s anos de .luta, q~e exige·
'
!
a prévia organ~zacãc da comµnidade e~trativista atravé$ de asso ciaçõ0s sindic~tos e outras formas da organizaçio por ~s~as entiw
dades julgadas convini~ntesJ
0

, 2o - A Floresta Nacional pefmite a exploracão cowercial de rnadei: ras inclusive através de em rAsas tconfo:rme a.X"tigo 20 e 21 d.~·Lei
4771 de 15 de setembro de l 65), o ~ue contraria frontal~ente as
d í.s pos içÕAs que regulamentct as reservas
P-Y.tr.at i vistas
(o,;:creto
NO 98.897 de 30 de Janeiro pe 1990).
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A comunidade
Céu do Mapiâ. ê organizi4da não pelos
Povos d~ Floresta e sim por uma ~~ita roligioe~, apesar dB na5 se
assumirem come tal reJ.ígiâO:• 'l'exnos em nossos arquivos relatórios
rlo membro do Conselho NclC~ioral dos Serin9ue1iros
q~e
f~:r. uma
avalia cão da situação
dos s~rt·ingueiros · que habitam ague la cegião.
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o Sr. Paulo Ro~ert~ nunca .foi seringueiro,
assim como
os demais membros da oomuni1dade do céu do Map~, que vieram do Rio
de Janeiro.
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