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A matéria "Seringueiros não pagam renda e economia do Juruá está ameaçada", publicada no Jornal O 
Rio Branco no Domingo passado (12/02/89), deu muito que falar na cidade. Foi escrita pelo Clélio Rabelo e 
encomendada pelo Orley Cameli, representante da classe patronal e da UDR de Cruzeiro do Sul. Tanto o jornal 
como o "jornalista" ganharam uma boa grana para difamar o txai Antônio Macêdo, um dos mais dedicados 
indigenistas acreanos e atualmente assessor do CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS! 

Não vou entrar em detalhes sobre o assunto, porque o texto do antropólogo Mauro Almeida, publicado 
abaixo, responde todas as infâmias referidas ao txai Macêdo e aos seringueiros do Alto Juruá. Quero apenas 
registrar que coincidentemente o PAPO de Domingo passado já se referia a esta questão da luta dos seringueiros 
do Juruá contra a renda das estradas de seringa, que eles próprios zelam e trabalham, e a favor da criação da 
primeira RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO TEJO. Por causa disso, toda a edição do Jornal A GAZETA foi 
apreendida em Cruzeiro do Sul e escondida no gabinete do presidente da CÂMARA DOS VEREADORES 
daquela linda cidade dos NÁUAS. Foi preciso que membros da entidade ecológica AMAZÔNIA VERDE E 
VIDA, recém criada naquele município, denunciassem esse fato e comprassem todos os números de A 
GAZETA de domingo passado para que as população local pudesse ler o nosso PAPO DE ÍNDIO e o próprio 
jornal. Realmente não dá para entender atitudes assim tão anti-democráticas.  

Eu sei muito bem que está se repetindo contra o txai Macêdo a mesma estratégia que a UDR montou 
para assassinar covardemente o nosso querido e inesquecível Chico Mendes. E se acontecer alguma coisa grave 
com o meu amigo e txai Macêdo. O Sr. Orley Cameli, o jornal O RIO Branco e o repórter Clélio Rabelo serão 
cúmplices dessa trama toda para assassiná-lo. Torno a dizer que é melhor prevenir do que remediar! 

Faço novamente um apelo público a todas as autoridades honestas e à opinião pública de nossa terra 
para que assassinatos como o de CHICO MENDES não venham mais acontecer no Acre. 

É também uma grande vergonha para todos nós acreanos o papel que o bispo alemão, Dom Luiz 
Herbst, está assumindo em defessa da classe patronal de Cruzeiro do Sul, impedindo, inclusive, que o txai 
Macêdo e qualquer representante do CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS divulguem mensagens 
na Rádio Verdes Florestas, de propriedade daquela Prelazia. Sua atitude é muito semelhante a dos "fariseus 
hipócritas" do tempo de Jesus Cristo no planeta terra.   

Vamos ler com muita atenção a defessa de Macêdo e dos seringueiros do Juruá que o antropólogo 
acreano Mauro Almeida brilhantemente nos apresenta. E VIVA A ALIANÇA DOS POVOS DA FLORESTA! 
VIVA O TXAI MACÊDO! VIVA OS ÍNDIOS E SERINGUEIROS DO ACRE! VIVA A RAINHA DA 
FLORESTA E A PRINCESA SOLOÍNA! 
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 Matéria paga publicada no jornal "O Rio Branco" no último domingo, 12 de fevereiro, antecipa o 
possível assassinato de um novo "Chico Mendes" e procura responsabilizar Antônio Luiz Batista de Macêdo, 
assessor do Conselho Nacional dos Seringueiros no Vale do Juruá, por criar um clima de convulsão no 
município de Cruzeiro do Sul, do qual sua morte seria uma conseqüência natural. A matéria afirma que "há 
um temor generalizado na região de que se repita no Vale do Juruá os conflitos ocorridos em Xapuri e que 
culminaram com a morte do líder sindical e ambientalista Chico Mendes". Contudo, o único temor existente 
na região tem origem nas ameaças que Macêdo vem sofrendo por parte do sr. Orley Cameli. O que é 
extremamente grave é que a matéria paga foi encomendada ao jornal "O Rio Branco" exatamente pelo sr. 
Cameli. Esse senhor já agrediu Macêdo a socos publicamente, e vem ameaçando-o privadamente por sua 
atuação em defesa dos índios e agora em favor dos seringueiros do Vale do Juruá, contrariando os interesses 
madeireiros, comerciais e fundiários que o sr. Orley Cameli lidera. Dessa forma, não apenas o sr. Cameli, mas 
também os proprietários do jornal e o jornalista que recebeu "comissão" para escrever a matéria não-assinada, 
na qual Macêdo não é nunca ouvido, tornam-se cúmplices dessa trama para criar um clima de assassinato. 
Isso já aconteceu antes neste Estado. Mataram Chico Mendes, numa morte também anunciada e preparada. 
Será eu o governo estadual, o governo federal e a opinião pública vão deixar que matem também o Macêdo?  
 
Reservas extrativistas geram oposição dos patrões do Juruá 
 
 O "Maceda", como é conhecido por todos os seringueiros do Juruá, é um acreano com longa 
experiência na proteção dos índios, incentivando o seu desenvolvimento econômico em cooperativas.  
Atualmente, dedica-se ao mesmo trabalho com os seringueiros, com o objetivo de criar Reservas Extrativistas 
no alto Juruá. As Reservas Extrativistas visam garantir a vida dos seringueiros nas florestas onde eles sempre 
viveram, introduzindo nelas saúde, educação, transportes adequados e progresso. Elas aumentarão a produção 
e melhorarão a qualidade de vida. Trarão liberdade e cidadania para os brasileiros que incorporaram o Acre ao 
Brasil e protegeram nossas fronteiras com seu trabalho nas matas.  

Acontece que tudo isso contraria fortíssimos interesses no vale do Juruá, região onde os patrões 
tradicionais estão acostumados a mandar nas matas e na cidade como se fosse verdadeiros coronéis de 
barranco. Região onde impera a escravidão por dívidas, e onde seringueiros morrem de malária, de hepatite e 
de outras doenças endêmicas, apesar de serem capazes de produzir individualmente até duas toneladas de 
borracha anuais.  

Contra o trabalho do Macêdo, portanto, é difícil encontrar argumentos. O argumento escolhido foi 
que Macêdo está incitando os seringueiros a não pagar a "renda", trazendo com isso a intranqüilidade social à 
região. Na realidade, a intranqüilidade sempre existiu, trazida pelas arbitrariedade cometidas por exemplo 
pela firma Cameli ao cobrar dívidas de seringueiros com apoio da polícia e cometendo violências, ao ponto de 
gerar uma revolta no seringal Restauração. Essa intranqüilidade não chegava aos jornais porque os 
seringueiros nunca tiveram voz.  

Quanto ao Macêdo, ele não está incitando seringueiros a deixarem de pagar a "renda", e sim 
ajudando os seringueiros a se organizarem para reivindicarem seus direitos e criarem as Reservas 
Extrativistas. Acontece que sempre que os seringueiros se reúnem com liberdade, o assunto da "renda" 
aparece, porque são os próprios seringueiros que consideram esse costume injusto. Quando perguntam a 
Macêdo sobre o assunto, a resposta é que não se conhece base legal para a cobrança da "renda", cujo respaldo 
jurídico é no mínimo duvidoso, constituindo não uma lei, e sim uma forma de direito costumeiro associado à 
tradição dos barracões. O fato é que a "renda" simboliza hoje o conjunto de relações sociais anacrônicas que 
negam a condição de cidadania aos seringueiros, que ainda hoje são expulsos de colocações, presos, e têm 
seus bens tomados de dentro de suas casas no alto Juruá, por simples ordem dos patrões.  
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A "renda das estradas de seringa"  
 
 A "renda" é cobrada pelos patrões de duas maneiras: como uma porcentagem de 10% sobre a 
produção, ou como pagamento fixo por "estrada de seringa". Em nenhum dos casos se trata de aluguel pela 
terra, cuja área, uso ou finalidade, jamais são especificados ou mencionados nos acordos puramente verbais 
de "renda". Conforme fica clara, a "renda" tem sido uma taxa pelo uso de recursos naturais mediante as 
"estradas de seringa", benfeitorias que dão acesso a seringueiras nativas das matas amazônicas, que não foram 
plantadas por ninguém.  
 A "renda das estradas de seringa" é um costume que vem desde o começo do século. Já em 1904, na 
"Lei do Trabalho" expedida na boca do Moa (pouco acima do que é hoje Cruzeiro do Sul), Thaumaturgo de 
Azevedo regulou o seu pagamento, que já causava problemas naquela época, especificando que seria 
dispensada quando o próprio seringueiro abrisse a "estrada de seringa". Estava implícito, portanto, que a 
renda constituía um pagamento por uma benfeitoria destinada a tornar possível a atividade extrativa na 
floresta virgem.  
 Hoje em dia, as "estradas de seringa" continuam a ser abertas, ampliadas e conservadas. As 
benfeitorias que elas exigem são a reabertura ou a ampliação, a limpeza, a construção de escadas, a raspagem 
das árvores, a colocação das tigelas, a instalação de pontes sobre grotas e igarapés, a abertura de varadouros e 
caminhos, a construção de defumadores e prensas, etc. Todo esse trabalho é realizado gratuitamente pelos 
seringueiros e por sua própria iniciativa. Esse trabalho anual de 30 a 60 dias justifica os seringueiros em sua 
argumentação, que é a seguinte: eles acham um absurdo zelar pelas estradas, não receber pagamento por isso 
e ainda por cima pagar uma "renda" por essas mesmas estradas, onde irão trabalhar para dar lucros aos 
patrões.  
 Outro lado da questão é o dos direitos dos seringueiros à posse da terra. Embora haja seringueiros 
com até 40 anos de colocação, nunca seus direitos de posseiros foram reconhecidos. Mas por um absurdo 
"jeitinho" jurídico dos patrões foram, eles, reconhecidos como "posseiros". Isso correu nos anos setenta, 
quando os patrões tradicionais começaram a vender os seringais onde tinha seus barracões. Descobriu-se, 
então, que os títulos ou não existiam, ou não eram válidos, ou abrangiam apenas pequena proporção da área 
que os patrões vendiam e comprovavam. Fabricou-se, então, uma artimanha jurídica e uma indústria de 
títulos, introduzindo um tipo de usucapião que dava aos patrões direitos de posseiro sobre áreas de cem vezes 
o módulo regional. Quando o INCRA realizou o Projeto Fundiário Alto Juruá, entre 82 e 83, levou a cabo a 
pedido dos proprietários e às suas custas a discriminatória do rio Tejo, cadastrando os posseiros seringueiros. 
Depois disso os seringueiros nunca mais ouviram falar do INCRA, e as autoridades passaram a informar que 
os donos da área tinha "título definitivo" e, portanto, os tais cadastros não tinham valor. Note-se que na área 
pretendida pelos tais donos cambalachos eram freqüentes. Mesmo assim, na maioria dos seringais das região 
os patrões que cobram a "renda" são incapazes de exibir os títulos de propriedade que comprovem sua 
pretensão a toda a área de floresta que pretendem como sua.  
 
Patrões trazem intranqüilidade no seringal 
 
 Essas questões não existiam no passado, porque a terra em si não tinha valor, nem se falava em 
direitos. A "renda das estradas de seringa" vem de uma época onde o que importavam era que os patrões 
controlavam pela coerção as pessoas e se apoiavam numa lei não escrita segundo a qual eram os donos dos 
recursos naturais da região, além de exercer monopólio absoluto da compra e venda face aos seringueiros. Era 
um costume, não uma lei, e, como a matéria de "O Rio Branco" admite, "sempre houve problemas" com esse 
costume. Tais "problemas", em outras palavras a resistência dos seringueiros, agravaram-se com a criação dos 
sindicatos, a introdução do rádio e a circulação de informações sobre os direitos.  

Desde que comecei a viajar por essa região de meu estado natal em 1982, realizando pesquisa de 
campo para minha tese de doutoramento pela Universidade de Cambridge, com financiamento do Conselho 
Nacional de Pesquisas (CNPq) e apoio da Universidade Estadual de Campinas, onde sou professor-assistente, 
tenho observado que os seringueiros viam a renda com atitudes que iam da dúvida à indignação. Essa atitude 
agravou-se depois que os seringais do Tejo foram vendidos para a empresa Consulmar (Santana 
Empreendimentos Agropastoris Ltda.), por volta de 1980. De 1981 a 1982, poucos pagaram a renda, e o 
delegado sindical deu orientação para ninguém pagar. No ano seguinte, o seringal foi arrendado por um patrão 
da região, que conseguiu "comprar o passe" do delegado sindical e fazer com que ele voltasse atrás. Foi 
durante esse período da pesquisa, que durou de setembro de 1982 a novembro de 1983, durante o qual morei 
nas casas de meus amigos do Tejo, comendo de sua comida e ajudando nos seus roçados e caçadas, que 



aprendi que os seringueiros tinham vontade e iniciativa para melhorar de vida, mas tinham poucos amigos 
fora do seringal. A situação se agravou no Rio Tejo quando o seringal foi novamente arrendado, desta vez 
pela firma Marmude Cameli. Esses novos proprietários, já no segundo ano de arrendamento, começaram a ter 
medo de não receberem a totalidade dos pesados débitos que impuseram aos seringueiros para ver muita 
borracha no barracão.  

Enviaram, então uma tropa de policiais sob o comando do sr. Manuel "Banha", para cobrar de casa 
em casa o suposto débito de cada seringueiro. Esse cobrador armado passou a tomar dos seringueiros motores 
a gasolina (usados para fazer farinha), vaquinhas de leite, máquinas de costura e outros bens, além da 
borracha que houvesse. Seringueiros foram obrigados a carregar nas costas bolas com 60 kg de borracha em 
caminhadas de uma hora ou mais, sob ameaça de peia, e crianças eram interrogadas para dizer onde os pais 
haviam ocultado borracha. Isso provocou, em 1986, antes da chegada do Macêdo, uma revolta que levou à 
expulsão o Manuel "Banha" da região, cujas estrepolias a mando dos Cameli ainda são comentadas em verso 
e prosa nas colocações da floresta. De lá para cá, dezenas de famílias abandonaram o Rio Tejo, representando 
uma queda significativa da produção, e passam hoje necessidades em Cruzeiro do Sul, tudo em decorrência 
do abandono em que a área se encontra, sem escolas, sem remédios, sem mercadorias, sem segurança.  
 
A mensagem do Macêdo: colapso econômico ou desenvolvimento regional? 
 
 A matéria de "O Rio Branco" diz que a atuação do Macêdo irá provocar um colapso econômico na 
região. Noticia também uma suposta "reunião" em Porto Válter para incitar os seringueiros a não pagar renda. 
É uma das muitas falsidades dessa matéria feita com incompetência. De fato, houve duas reuniões recentes 
em Cruzeiro do Sul. Uma delas ocorreu na capital do município e tratou-se de uma palestra realizada no clube 
Samambaia, da qual participaram antropólogos, sanitaristas, economistas e outros profissionais pertencentes a 
órgãos como a Universidade Estadual de Campinas, a Secretaria de Planejamento do Estado do Acre, bem 
como o Conselho Nacional dos Seringueiros e a Comissão Pró-Índio do Acre, além de técnicos do extinto 
MIRAD. Na ocasião foi explicada a proposta das Reservas Extrativistas, para uma audiência de estudantes, 
professores e profissionais liberais.  
 A segunda reunião foi o treinamento de gerentes comunitários da Reserva Extrativista do Rio Tejo, 
realizada entre os dias 25 e 31 de janeiro. Esse treinamento contou com 15 participantes, escolhidos entre os 
seringueiros e líderes comunitários do Rio Tejo. O objetivo foi capacitar os seringueiros escolhidos pelas suas 
comunidades a administrarem eles mesmos o Plano de Desenvolvimento Comunitário para o Rio Tejo. Com 
esse plano, os seringueiros contarão com uma cooperativa agroextrativista, com 300 km de ramais e comboios 
de bois para transportar carga, frota de barcos e ubás para escoar a produção nos igarapés, e embarcação para 
transporte no Juruá, bem como galpões e armazéns. O plano prevê ainda uma rede de escolas e postos de 
saúde, bem como assessoria técnica aos seringueiros e agricultores para aumento da produtividade. Espera-se 
que essas medidas revitalizem a economia local, incrementando a produção de borracha e de alimento, 
aumentando o mercado interno, humanizando o trabalho e estancando o êxodo rural. Longe de trazer o 
"colapso" econômico do Juruá, o Plano de Desenvolvimento Econômico Comunitário irá mostrar através do 
Rio Tejo um caminho de progresso para os seringueiros da região.  
 
Financiamento é do BNDES 
 
 Os recursos iniciais para esse projeto vêm do Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, e não de "Cuba e Nicarágua", como escreveu o repórter mercenário. Esses recursos têm uma profunda 
significação não só municipal, mas amazônica. É a primeira vez que os produtores diretos da borracha, que 
são os seringueiros, têm acesso a financiamento bancário. No passado, os patrões sempre dispuseram de fartos 
financiamentos, a juros baixíssimos, até poucos anos sem correção monetária, sem falar no dinheiro fácil do 
PROBOR. O mais injusto é que a garantia desses financiamentos era o número de seringueiros ou "facas" de 
cada seringal, valendo cada seringueiro por 400 ou 500 kg de borracha. Assim, sem que os seringueiros 
fossem consultados, eles se tornavam cativos do banco. Os patrões sentiam-se autorizados a exigir do 
seringueiro toda a produção que deviam aos bancos, acrescida de lucros, reprimindo o seringueiro que se 
atrevesse a vender um quilo de borracha "do naco" para fora. Dinheiro público financiava um regime de 
escravidão por dívidas. Não é preciso mencionar que jamais tais financiamentos foram utilizados para escolas, 
postos de saúde, ramais ou comboios. Eram simples capital de giro para lucros comerciais rápidos.  
 Tudo isso torna  mais do que claro que não há risco de "falência" por causa de 10% da renda. Afinal 
os patrões já lucram no preço da borracha e no preço da mercadoria, são generosamente financiados, 



compram com isenções fiscais. O que eles teme é perder os grandes negócios com madeira, especulação 
fundiária e outros empreendimentos predatórios que planejam para o futuro.  
 
Sindicalistas subornados, jornalistas comprados, censura radiofônica 
 
 A matéria de "O Rio Branco" foi encomendada e paga, e utilizou-se dos serviços de um 
"profissional", que, mediante comissão patronal, deslocou-se a Cruzeiro do Sul em avião fretado para escrever 
o que o Sr. Cameli queria. Mas não é só um jornalista o que o dinheiro compra em Cruzeiro do Sul. Também 
compra sindicalistas. Pedro Corrêa, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, 
em conversa recente no mercado, disse-nos que havia deixado o cargo que exercia na diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, onde ganhava meio salário mínimo, porque os patrões estavam lhe pagando quatro 
salários mínimos para organizar o sindicato patronal. Essa história dispensa maiores comentários. Será que o 
"jornalista" de "O Rio Branco", cujo nome prefiro não mencionar aqui, e que pôs em risco uma vida humana 
com sua matéria, se vendeu também por tão pouco?  
 O que o dinheiro não compra, a longa amizade consegue. Recentemente, a Rádio Verdes Florestas, 
que é atualmente o único meio de comunicação rápido entre a cidade e os seringais, foi fechada a qualquer 
mensagem de Macêdo ou do Conselho Nacional dos Seringueiros, por ordem do bispo. Macêdo, acreano do 
Juruá, de profunda religiosidade, incapaz de ódio, corajoso por um dever de consciência, sem partidarismos 
ou preconceitos, jamais teve a chance de ser ouvido pelo bispo Dom Luiz, que deu essa ordem por solicitação 
dos mesmos patrões que encomendaram a reportagem "anunciando" a possível morte de Macêdo.  
 Será possível que direitos à livre expressão da opinião, à reunião, a não ter medo da polícia, à 
educação, à saúde e ao progresso não chegarão nunca para os seringueiros do Juruá? Serão os seringueiros 
para sempre escravos dos "favores" dos patrões? Os próprios patrões sabem que a atual situação vai mudar. 
Eles estão esperando a estrada Br-364 ser asfaltada para obterem grandes lucros com a venda de seringais, 
com a extração de madeira, com a derrubada da mata e a expulsão dos seringueiros. Aí sim repetirão os 
"conflitos de Xapuri". No momento, os pretensos "conflitos" surgem simplesmente porque alguns patrões 
mais atrasados se encarniçam em negar aos seringueiros os mais elementares DIREITOS HUMANOS. 
Empenham-se em usar seu poderio econômico para negar a nós, acreanos descendentes de seringueiros e aos 
nossos irmãos acreanos que trabalham nas matas para sustentar seus filhos, o direito de querer um progresso 
humano para nossa terra, um desenvolvimento que respeite nossa gente e nossas riquezas naturais. A questão 
da "renda" é mero pretexto.  
 Termino chamando mais uma vez a atenção para a gravidade da situação. Iniciou-se uma campanha 
local, vedando ao Macêdo o acesso à rádio, agredindo-o fisicamente, ameaçando-o privadamente, comprando 
sindicalistas, processando-o, e procurando indispor a própria polícia federal contra sua pessoas, com base na 
acusação ridícula de que ele pretende levar seringueiros para a "luta armada". Essa campanha passa agora a 
nível estadual, com essa reportagem encomendada ao jornal "O Rio Branco", e talvez com outras articulações 
mais graves. As autoridades estaduais e federais, já alertadas pelo assassinato de Chico Mendes, não podem 
ficar omissas em relação ao cerceamento da liberdade de trabalho de Antônio Macêdo em sua atuação pela 
criação das Reservas Extrativistas do Juruá. Nem podem omitir-se em relação às ameaças que ele sofre. A 
opinião pública tampouco pode ficar indiferente ao jornalismo mercenário que se acumplicia com essa trama. 
Quanto ao governo, a respeitabilidade e confiabilidade de projetos de desenvolvimento ecológico que têm 
garantido ao governo estadual uma imagem positiva junto à comunidade nacional e internacional ficarão 
definitivamente comprometidas se, após o assassinato de Chico Mendes, obtiver êxito a trama urdida conta o 
Macêdo e os seringueiros do Alto Juruá que lutam hoje para ter liberdade de compra e venda, para ter o 
direito de acesso à medicina, para ter o direito à educação, e para não serem para o resto da vida ESCRAVOS 
DO BARRACÃO. 


