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        Papo de Índio1 
 
Txai Terri Valle de Aquino 
 
 Olhem aí vem o Macêdo de novo no Papo! Desta vez, ele colabora em parceria com o antropólogo 
Mauro Almeida, um acreano letrado e pai d´égua, que hoje, juntos, assessoram a luta dos seringueiros cativos do 
Alto Juruá pela abolição da renda e a criação da Reserva Extrativista do Rio Tejo, em Cruzeiro do Sul.  
 O trabalho de Macêdo, do Mauro, do Chico Ginú e de tantos outros representantes dos seringueiros e 
dos índios do Tejo ("o mais belo rio que passa pela minha aldeia", como diria Fernando Pessoa), me faz lembrar 
a luta dos Kaxinawá do Jordão e do Humaitá, no Município de Tarauacá, quando, em 1978, criaram as suas 
próprias cooperativas, deixaram de pagar a renda das estradas de seringa que ocupavam e garantiram, apesar de 
tantos conflitos e dificuldades, a posse efetiva dos seringais existentes em seus territórios. Dez anos depois, os 
seringueiros do Tejo, vizinhos dos Kaxi do Jordão, estão se organizando da mesma maneira como os índios 
fizeram e percorrendo os mesmos caminhos que lhes garantiram a posse e a demarcação de suas terras e 
seringais.  
 É, sem dúvida, um trabalho muito bonito e sério esse que eles estão realizando no Alto Juruá em nome 
do Conselho Nacional dos Seringueiros. Acredito nos frutos dessa luta e só me preocupo com a segurança 
pessoal do Macêdo, que vive constantemente ameaçado de morte pelos patrões seringalistas e madeireiros de 
Cruzeiro do Sul, de modo especial pelo Orleir Cameli, que o agrediu violentamente numa reunião pública da 
classe patronal realizada no Clube do Magid recentemente.  

O txai Macêdo é um grande amigo e aliado dos índios e seringueiros de todo o Vale do Juruá e espero 
que o sr. Cameli nem pense em matá-lo ou mandar assassiná-lo como os Darlys da UDR fizeram com o nosso 
querido e inesquecível Chico Mendes. Fico realmente preocupado com essas ameaças que ele vem recebendo, 
pois o txai Macêdo tem sido para mim um companheiro inseparável na luta pela garantia dos territórios 
indígenas do Acre/Sudoeste do Amazonas nesta última década.  
 Para o Orleir Cameli mando o seguinte recado: os Kampa do rio Amônia ainda estão esperando as 
madeiras de lei que você retirou ilegalmente daquela área indígena com a cumplicidade da Funai e que foram 
apreendidas pela Polícia Federal do Acre, através de um inquérito que lhe colocava como fiel depositária das 
madeiras (agoano, cedro e cerejeira) roubadas aos índios em meados de 1986.  
 E, por falar nisso, em que deu esse inquérito da Superintendência da Polícia Federal no Acre? Por que 
até agora a Justiça ainda não se pronunciou a este respeito? E os Kampa vão mesmo perder as madeiras que lhes 
foram roubadas de sua área indígena?  

É muito importante que a Polícia Federal  e a Justiça deste Estado (eita terrinha sem punição, esse 
nosso Acre!) acionem o sr. Orleir Cameli a devolver aos Kampa as madeiras de lei retiradas ilegalmente de sua 
área ou então o valor em cruzados dos dois mil metros cúbicos de madeiras de primeira, conforme consta do 
inquérito realizado pela Superintendência Regional da PF de Rio Branco.  

Vamos ler com atenção esse papo de fundo de seringal, que o Macêdo e o Mauro escreveram com 
muito amor e que nos traz um cheiro de verde de nossa floresta e um gosto barrento das águas amarelas do rio 
Juruá, esse velho rio de muitas voltas.  
 Gostei muito do Papo de vocês  e também por termos participado, juntos, do ato público da criação da 
entidade ecológica Amazônia Verde e Vida, organizada por mais de cem pessoas de Cruzeiro do Sul e que 
apoiam concretamente a luta dos índios e seringueiros das terras dos Náuas. 
 Quero dizer para vocês que os índios e os seringueiros da Amazônia já estão se reunindo para 
organizar o Primeiro  Encontro dos Povos da Floresta, que vai ser realizado aqui em Rio Branco entre 25 e 31 de 
março. Vai haver uma grande homenagem destes povos da mata ao Chico Mendes e vão discutir exaustivamente 
todos os problemas que lhes dizem respeito: reservas extrativistas, assistência de saúde e de escolas da floresta, 
financiamentos para os produtos de borracha e do extrativismo da castanha, os projetos governamentais para o 
desenvolvimento da Amazônia, a proposta de desenvolvimento dos índios e dos seringueiros para a floresta 
amazônica, a possível criação de uma nova entidade que una os índios e os seringueiros na Aliança dos Povos da 
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Floresta e muitos outros assuntos, como a demarcação das terras indígenas e a política de devastação das 
madeiras nobres das áreas indígenas promovidas pela Funai.  
 Já está passando da hora dos índios e dos seringueiros se unirem numa mesma entidade, o Conselho 
Nacional dos Povos da Floresta, como já vinham discutindo publicamente o Chico Mendes e o Ailton Krenak, 
representantes do Conselho Nacional dos Seringueiros e da União das Nações Indígenas, respectivamente.  
 Pois bem, com a palavra os meus txais e amigos do peito, Mauro e Macêdo. Fala floresta!  
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 Txai Terri, tentaremos mais uma vez dar a nossa contribuição ao Papo de Índio, dizendo inicialmente 
que essa coluna que você criou nos traz nova luz, nos orienta e nos desafia a escrever também sobre os 
problemas que afligem os povos da floresta. Dessa vez, o assunto é a viagem que fizemos em final de janeiro 
para começar as primeiras cooperativas da Reserva Extrativista do Rio Tejo.  
 Txai Terri, mesmo à distância, queremos, em nome dos seringueiros do Vale do Juruá, agradecer a 
sua presença no começo dessa viagem nesta micro-região verde e viva de nosso Acre. Tivemos que nos 
separar quando você subiu pelo Riozinho Cruzeiro do Vale, acompanhando a Mary Allegretti, que aqui 
chegou para conhecer as barrancas de Cruzeiro do Sul. Txai, nós sentimos muito a sua falta no restante da 
viagem até a Vila Thaumaturgo, na boca do rio Amônia. O restante da viagem foi ótimo. Só faltou você para 
completar o quadro de professores e, ao memo tempo, alunos dos companheiros seringueiros que já nos 
esperavam inquietos na Vila para o treinamento dos gerentes comunitários.  

Foram vinte e dois seringueiros e seringueiras que baixaram do rio Tejo, após escutar nossa 
mensagem, escolhidos pelas comunidades dos seringais Bagé e Restauração para serem gerentes 
comunitários, monitores de educação e agentes de saúde. Eles vieram com nossos amigos e delegados 
sindicais Chico Ginú, da restauração, e Dolô, do Bagé. Depois ainda chegaram seringueiros do Maranguape, 
que também fica dentro do rio Tejo e até de outros seringais do rio Juruá. Também estiveram conosco os 
companheiros da Amazônia Verde e Vida, entidade criada em Cruzeiro do Sul para ajudar a luta dos povos da 
floresta. Esses companheiros, o José Rodrigues, a Glória e a Rosimeire, futuramente, batalharão nos projetos 
do Conselho Nacional dos Seringueiros. Também viajou conosco a querida companheira Renilza Manaitá, já 
conhecida dos  seringueiros do Tejo.  

Txai, foi bom passar esses dias com os nossos amigos seringueiros Chico Ginú, seu Miltom, Pedro e 
outros filhos e netos dos Kontanaua, Neienáua, Shawanáwa, Papavô e mais clãs e povos do antigo rio Tejo. 
Não fizemos um treinamento tradicional. Começamos combinando como será a associação dos seringueiros. 
Depois passamos para as responsabilidades dos gerentes dentro do plano de gestão, que foi bem explicado. 
Daí em diante, discutimos passo a passo como vai ser feito o serviço. Sempre pensando em fazer tudo bem 
feito e com economia, combinamos a construção dos galpões, que serão em parte de madeira serrada e em 
parte de paxiúba, com um lugar amplo de reunião. Também combinamos que, além de alguns barcos, a 
cooperativa vai precisar de ubás no alto Tejo, as quais serão feitas lá mesmo. A abertura do primeiro 
varadouro, que na verdade é um ramal, foi combinada com todos os detalhes, bem como a desobstrução de 
um trecho do Bagé. Varamos a noite fazendo a lista das colocações que serão atendidas inicialmente no Tejo, 
abrangendo 381 famílias. Também passamos muito tempo acertando as regras de recebimento da produção e 
fornecimento da mercadorias, as taxas e prazos. 

Em todas essas questões, aprendemos e ensinamos muito uns aos outros. Chegamos à conclusão de 
que vai ser preciso muita luta e dedicação para garantir o suprimento de estiva, da munição, do combustível, 
das miudezas e do pano nesse seringal de muita produção e de rancho escasso, onde o verão até a folha de 
embaúba encalha na areia. A dificuldade não é só de dinheiro para movimentar as cooperativas. O fiado, as 
mercadorias desnecessárias empurradas pelos patrões para endividar os seringueiros e outras coisas desse tipo 
não vão se acabar com um só repiquete. A cooperativa vai crescer com muitas chuvas, ajudada pelas escolas e 
pelos postos de saúde, e apoiada pelo movimento sindical e o Conselho Nacional dos Seringueiros. De início, 
o que é importante é assegurar a lição de que o seringueiro pode viver sem patrão, organizando as suas matas 
e rios, tirando deles seu sustento e prazer, como já fazem os índios dessas bandas ocidentais amazônicas.  

O que era difícil nos primeiros dias foi clareando. No final da reunião, já havia as regras da 
associação, as normas de trabalho dos gerentes, as listas de famílias e locais, os custos de construção de 



galpões, canoas e ubás e as estimativas das mercadorias. Fizemos juntos um remanejamento do orçamento. 
Toda essa conversa vai continuar depois em reuniões nas colocações.  

Txai Terri, uma das conseqüências do Encontro dos Povos da Floresta do Alto Juruá, que aconteceu 
aqui em outubro do ano passado, foi que o pagamento da famigerada "renda" das estradas de seringa, que os 
patrões não plantaram, nem abriram, nem zelaram, começou a ser falada e criticada abertamente pelos 
seringueiros, a partir da decisão dos delegados sindicais e seringueiros de não pagar mais renda. Muitos 
patrões estão agora ameaçando expulsar os seringueiros de suas colocações. No seringal Oriente, o patrão, o 
sr. Chicada ameaçou de bala os seringueiros que não pagarem. Três desses seringueiros subiram até a Vila 
Thaumaturgo para procurar o apoio do sindicato e do Conselho. Nós todos discutimos a questão e fizemos 
uma carta assinada pelos presentes aconselhando o sr. Chicada a deixar de fazer ameaças aos seringueiros, 
porque isso é contra a lei e pode dar até cadeia. Prevenimos esse patrão de que os seringueiros são cidadãos 
como ele, tendo direitos constitucionais, como o direito a posse da terra que ocupam e valorizam.  

Os dias foram chuvosos, mas bonitos. Vivemos dias animados por festas noturnas na Vila, que ainda 
guardava construções do Novenário. O batelão de doze toneladas fretado pelo Conselho Nacional dos 
Seringueiros se enchia de gente na hora do rancho e na hora de dormir. Muita chuva nesta estação de inverno 
forte fez com que a floresta fique ainda mais exuberante ao longo deste rio de muitas voltas. A queda dos 
barrancos forma um verdadeiro cortejo de espuma, que se espalha na correnteza.  

Em nosso retorno do alto para Cruzeiro do Sul, trouxemos conosco muitos passageiros, alguns 
doentes, como dona Mariana, acompanhada por seu marido e gerente comunitário seu Milton e sua filha 
Marieta. Dona Mariana foi atendida com carinho pela Rita, o Valério e a Carolina, médicos que estão 
chegando no Juruá para um ano de trabalho junto com as comunidades indígenas, principalmente.  

Também baixou conosco nosso amigo Chico Ginú, que veio tratar dos assuntos da cooperativa em 
Cruzeiro, na qualidade de membro do Conselho Nacional dos Seringueiros. O Chico Ginú é um corajoso líder 
na floresta, gosta de estudar até altas horas da noite e tomar cipó. Nós começamos junto com ele uma pesquisa 
sobre as dezenas de famílias que, nos últimos anos, abandonaram o rio Tejo e hoje moram, quase todas, no 
Bairro da Gia, em Cruzeiro do Sul, muitas delas saudosas de suas colocações, algumas já planejando 
regressar. Eles saíram porque lá não havia escola nem atendimento de saúde, e também porque nos últimos 
anos o Tejo ficou abandonado aos marreteiros e regatões, sem nenhum amparo e com perseguições de 
arrendatários que lá entraram com a polícia para tomar os bens dos seringueiros que deviam. Esses amigos 
vieram com o saldo do seringal, mas não arrumaram emprego na cidade onde, a não ser pela educação dos 
filhos, passam pior na cidade que na mata. O Chico Ginú vai continuar o trabalho com esse pedaço de seringal 
dentro de Cruzeiro do Sul.  

Temos conversado muito sobre ciências e remédios da caça, sobre mistérios da floresta, e sobre a luz 
que vemos no futuro desse alto Juruá, onde começa a nascer uma grande reserva extrativista combinada com 
áreas indígenas. Aí, resolvemos fazer juntos esse Papo de Índio simbolizando a nossa aliança de irmãos 
acreanos.  
 


