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tear a causa, nomeei-lhe um advogado dativv.
Li, hd pouc;·; dia:,, um cad rrEstudado o caso. e convencido
do diretto postulado, concedi mcdtda
>Jo-documimtdrio que conta a hlstó11.la de Chico Mendes, o defe11.sor dos
ltmtnar na açclo possessória contra o
1eringaltsta. e, depois , dei sentença
f ovos da floreata amazônica, ·trai:
deJ:nWva favo rável. A sentença ,
ç oeir~te as~asslnadp em dezem-.
ô ro do ano passado na porta de sua
mantendo o sennguelro na posse da
e:zsa em Xapur( no Acre. O registro
"coloca ça.o". foi a primeira de3ta
a iográfico do ltder seringueiro foi .
natureza e alterou substancialmente o enfoque d.a relaçclo laboral. Sou/>reparado pelo Sindicato dos Tra•
i,alhadores Rurais de Xapurl, pelo
be, mats tarde, que o !eringueiro reConselho Nacional de Seringueiros e
cebeu, por acordo, uma compensaPela Central Única de Trabalhadoçao sattsfatória e detxou a " colocaus.
.;·,,:~.,::·, ~:, ~- •···...., '.
çdo" por vontade própria. Mas e3sa
O conteudo dõ caderno é valloprimeira sentença • fav or d.e um se;;o, prtncipalmente pola entrevista
ringueiro despertou a tra do entao
Jada por Chico Mendes durante o 3•
dono do sertngal que, depois de ln•
Congresso Nacional d.a CUT (setemfruttferas tentativas de aliciamento
l:iro de 88). em que se fica conhecendo
d.o Juiz, passou a tachd-lo d.e subverQ figura do homem solidário e pac!fistvo e a pressioná-lo com ameaças.
co , do batalhador destemido e paTudo em vao. O governador, também
Ciente, aens{vel ao problema !oclal
pressionado para mar a polícia 71.a
.:iesua genteecomvuaohtstóricada
eJ11U[sclo do sertnguetr:, i!.::i.s te J.s,
defesa da floresta ama;;ônica, patritgualme, te nao cedeu .
Tinha. cu con,ct~ncla da imporl"lônto nacional definido na Consfi tuiç.lo (artlgo·22s, pardgrafo 4P).
ta.nela daquele casu isol ado, mas
Vê-se Que Chico Mendes. muito tememblemdtico . E sc:bta, também, que,
po antes, Jd atuava na !tnha que·a
mesmo vindo o Judiciário a ser um
Constituinte traçou. AlláJ, foi dc~sa
guardttlo dos legitimo$ interesses dos
situaçao do li der morto, junto à de
z,ovos da floresta, a soluçC!o final dos
problema s só p oderia decorrer de
fa.ntos outros ecologistas. que decorReu a tomada de »ostç(lo do legisla.'
uma medida especifica do$ Poderes
c/orcoMtitutnte."· -~ •:-.. :.. ·; •·· •· , ··
.
"'"' (• · &ccuttvo$/ederal e esta.dua.l, du tiA morte de ÓiÍco Mendes, por
• •~:: ·.
·: nada a re!]Ular a relaç/!il iu:rl1Íuuettle prevista e anunclad.a, ndo se d.e. . ·~ .ir~ :.: ro-sertngallsta, baseada na ocupave ao fato ele ter sido um ecologista
.
;,;.-~•,· ·. çc%o de: terra , no aproveitamento
I nternacionalmente ·reconhecldo e
":t
a4equa.d.o do:1 recursos nattvo:1 e na
Fe,tejado, mà.i â clrcunstdncla de
· "' • '., • ~f. ..... ' e%1]loraçao do sei: potencfal como
crue a defesa que ele fazia da flores.
;- ~ .., •~
drea d.e cultivo ork"ntadO. ·• " .. ;:.-.
.• •. ;~- 1 '··::+
Levei o a.ssunto ao governador e
-ta amazônica se ligava, essencialMente, d necessidade de protcç(!o e
·""~_..
rascunhei um esboço d.e altematlva
QpoioaoschamadospovosdafloresP: " ' -~ ~!~•· '.\ .~. .: ~•• _ d.eso!uçao. Era ,por~,fimde~9G3, e
'l;l. Vale dtzer, à 1iecessidade de uma
.., · •, R 1.r , _ , .
.em aortl de 1961 voltei para o Rio , as1!.eforma agrária a fav or do campo e
;_.,,._ _.. •. ~íís-t'G~O •
_.
sistindo, d distilncia , d f onnulaçã.o
'. o povo que nele;11lve· e trabalha,
--. .•
de uma politica equivocada de in •oltada para os que ,ocupam e..iste11desestimular imtalou em mim o de:,_ - · centivos fucats na Amazônia legal.
talmente a· terra· e a exploram de · metaaç -~'.Venda do :iertngall:1ta, e
saflo: . ·• : ·: .,,-:. ~_. :• ••. ·· · ·• ~· •
que levou à utiliza o desordenada
'IOdo natural, se!Jtf11ào a "lógica da . ·- acluivi f ~;.no jlnal do 'ano. teria .•. - :.: ..•• ,.. '•": '!" : - •
'.
do solo e ao desmatamento e, conse,tda", ou ;,C'}~~teco-.l ogicamente":~
metade. do 'luêro garantido:: Mas ·-:·'!... ., . !Jos II meses~ que ld morei fi,z . ... qtl.ent.emcmte, .à ezpulsao dos habi•s agricultores, o'i {ndios, e, princt- - chegavà lá~e voéé estava devendo. . a(guma coisa de J:JOSítivo, embora •. tante3 da floresta, empurrados para
>a1mcnte, os seringueiros. Toda essa
Descobri óu.e·
um roubo absurdo.
voltasse para O Sul um tanto frus~':- '
o submundo das c.glumeracôes ctesu 1ente 'que , ;e ffver qàránttclas pelos
E comecei'uoladamcnte um trabalho
do c.dcicrenu,àlante da impothwia · · · manas. Pouca coisa mudou desd e
1oderu pilbltcoii } on.diçôcs bdsÍde au{onom!a do saringuelro através .. dos idealistas ma!!.ativos, que alt VI·
1964, &alvo a consctentt::aç(lo de uma
:as de bein-estar' individual, da 'tado mà'i;retefr'!'.'. } ·. · ·:. ,
..
viam , para _ínày;;ir qualquer muparcela dos povos da floresta qucznnata e_cl[i:_co"lu·1;_td.aàê (Fl:z:açao nà .. , · A sitiiaçao descrita é a memia
dança na eS trutura fu nd1 drla e na
to aos aeus direitos individuais e soerra, segurança, trabalho livr11 e ..-.. que_presétiél~' quando'. nos tdos de
poltttca de pre~'CTVaçao da florc:s f:a . .
ctats e o compromisso inscri to na
·entdvez'e acesso'. à cis serviços 'essén1963-61, uêict ns fun çôes de Juiz em
A catequesa de C/1,ico Men_des . nc%o
Con.Jtítuiçélo a respeito da funçã o
Rio Jtrciriõo capital dp Acre, Convihavia começado-:- e, se hoJe O pro!oc!al da propried.a.de rural (artigos
:iats àe sçiµ.tc e educaçllo), .será, co:
no sô ela pode ,_,er,, a mais efetiva
dadp _p:ó ftn:ai_
ae 1962 tr para oreblema persist e, apc.!ar da con$clen_186,187.188 e 225), cujo cumpriml?11 cém-criado Estado pelo seu primeiro
- ttzaçclo promovi~?- ~.º: ele, 111_1ª!l-1•
to vai depender da sabedoria e do
,uardt.4 do pa.trimõnto ambiental,
,orquevivedtretamente nometo,sagovern®CT,el tto. o ate entao dcpu, ne•:.e .~~-ª~.:\,::.-;::.~;:::.-·
senso de fust iya do legi slaaor
ie de seu valor Intrínseco e insubstidado fflderaJ (PTB) Joaé Auausto de ·', · ·' : Qu ando surgiu na minha"copôs-const ·tuinte. · .
·
:utvel para a atúal e as futuras gcAraújo; qÜC 1: .L, conhecera dez anos
marca o primeiro .sen :·:,ueirô qué"sé
Vinle e cinco anos de uma scn•~ôes, e, porisso,,qÜer preservá-lo.
.antes, nos' tem;pos· de política estu .!
aventurou a exi,âr ao Jutz a auã &1- - tença pioneira; e vinte anos de in0 Da e11Írevísta cu·Chico Mendes
clantil, delzf!l o Rto detennlnado à .
tuaçclÓ, nao h~itet em aplicar o di•
cansável prpgaçtlo e lu ta de Chico
tê&taca 9 trecho iju.e,ne levou a llllte
ajudar, •i_!,l'fcJ. Q~I! ~!1-tn:iamente, o
retto que o amparàva e, c om .a sol~
Mendc.,saq fatoa tr.te, Jun to a muileP,otmen~1·::qp~~-fá bta ler,
Pode'! Juàlolcirl o local ·q cumprtr
çao dada ao caso, tentei senslbUtzar
tos outros, comprovam o sentimento
:ei a de:ic~'frrtt o quanto a gente era
· succr /'UnçOe!'. ln.stttúcfÕni:ib num lua sociedade e o governo para a t,usoa
e o pensamento da sociedade civil .
roubado. 'Pp.rci oii &er.Ínaue1ro5,; '. pór'.
·gar de ond.e.~t.tb(c.tanl.intc, a Justiça
de uma soluçao uruentc 110 tocan/.8 à ..
ainda nc1o cqptados pelo governo. ·
rtai~ que os1pa.trl>e.s tl~es~em mudado .
de prlme1ra tnstaitcw se auJentam.
relaça o ·de trabalho entre O ~ertn-.
Gu.i.. lv•• .i., C.nalloo; p,,...,.,.d.,.. u llole,unp.
'IUas formas de opressao , o que aconA gravidade dos problemas nu cogueiro e o scrtngalista. Como o se,.,_,..,..,..,.. A-.....-4 1u,.i1ca 6• S"'1.fSP, a lo,
iecía? Vocé produzia durante um
marca e na reutao, ao tnvt!s de m e
ringuciro não tinha meios pura cus,.;.... m.n....- . A=-olo 1963 • 19 ~~
GUIDO !VAN DE CARVALHO .
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