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Que este sol a brilhar soberano
Sobre as matas que o vêem com amor
Encha o peito de cada acreano
De nobreza, constância e valor...
Trecho do Hino Acreano

2

Foto montagem: Sérgio Vale (rio) e Val Fernandes (barco)
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Nossa felicidade

E

u tive o privilégio de contar com dois

Inspirado nessas raízes históricas e huma

grandes mestres no início da minha

nas, é que, em 2013, comecei a criar os Con

meiro foi Chico Mendes, que conheci melhor

compridas e repetidas com moradores de todas

carreira profissional e política. O pri

em 1985, quando estudava engenharia flo

restal na UnB, durante o encontro de criação
do Conselho Nacional dos Seringueiros, em

Brasília. O segundo foi Luís Inácio da Silva, o
Lula, meu grande mentor.

Com o Chico Mendes, que após morto foi

considerado o Ghandi da floresta, mergulhei

fundo em minhas origens amazônicas. Eu me
senti, de algum modo, produto destas duas

selhos do Mandato, constituídos em conversas

as cidades acreanas. E, assim, considerar minha
responsabilidade, assumir e liderar o sentimen

to de acreanidade e de florestania como força
capaz de moldar nosso presente e nosso futuro.
Após as duas últimas décadas - de grandes

conquistas sociais, econômicas, ambientais, po
líticas e éticas – continuo considerando priori
dade desenvolver a nossa economia florestal.

A floresta é a nossa maior riqueza, nosso

palavras que norteiam minha vida: acreanida

maior ativo econômico, mas, precisa de em

humanos, ambientais e políticos que apontam

parceiros que enxerguem isso com o senti

de e florestania. Nelas encontro significados
para a sustentabilidade. E também me inspiro
para compreender e agir com a responsabili
dade social e política nos mandatos que exer

ci na prefeitura de Rio Branco, no governo e,
agora, no Senado.

O destino uniu Lula e Chico com ânimo e

preendedores do capital privado e de bons
mento da acreanidade. Não podemos pensar
pequeno diante das chances monumentais
que se abrem para nós. E, acima de tudo, não
podemos perder de vista o protagonismo his
tórico e cultural do nosso povo.

Precisamos ficar atentos para conter a

força nas raízes históricas que alimentam a

ambição dos que não incorporam ao desen

parceria foi cruelmente interrompida com o

riqueza ambiental e humana, porque só en

trajetória notável do Acre. Infelizmente, esta
assassinato do líder seringueiro em 1988.

Mas, o Lula, que fez um discurso histórico
diante de seu corpo no velório na área da

volvimento nacional a Amazônia, com sua

xergam modelos que podem até dar certo em
outras regiões, mas não aqui.

Nós não somos povo do deserto, nem

Igreja de Xapuri (como já havia feito no veló

povo do gelo, nem povo das montanhas. Nós

antes), permaneceu amigo fiel e constante do

da sustentabilidade e queremos ser protago

rio de Wilson Pinheiro, em Brasileia, oito anos
Acre e de sua gente.

somos povos da floresta, amigos da ciência e
nistas de nossa felicidade.

Março de 2014

Rio Gregório

Foto: Daniela Dacorso
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da minha vã capacidade. Mas os guardo em
lugares secretos da mente e da emoção, para
que, quem sabe um dia, eu os decifre.

Entre essas pessoas incríveis estava o Chi

co Mendes. Quando ele se foi, o mundo ficou
cinza. No meu peito se instalou uma profunda

e irreparável saudade. O Natal de 1988 foi
o mais sombrio da minha vida. Pensei que a
esperança tinha morrido. Nada fazia muito
sentido. No ano seguinte os cientistas políti

cos de plantão davam como certa a eleição de
Rubem Branquinho ao governo. A profecia do
Pia Vila parecia se confirmar: “o Acre vai virar
pasto de boi”. Triste destino...

Mas, no Acre, ciência e evidências sucum

bem às realidades não conhecidas. Foi quan

do seis gatos pingados, numa apertada e

quente sala do Centro dos Trabalhadores da
Amazônia, resolveram desafiar a tudo e a to

Acreditar no
impossível. Sempre!

dos. Numa insana decisão, um dos garotos do

grupo virou candidato ao Governo do Acre.

Assim Jorge Viana foi ao segundo turno das
O ex-governador Binho Marques dando
aula do Projeto Seringueiro para crianças
da colocação Caboré, Seringal Bela Vista,
em Xapuri, no início dos anos 1980

O

tacular onde vive. Com muito orgulho, faço

acreano carrega pela vida toda a di

Muitas vezes invisíveis ou subestimados

sucessivas, e quem nasce ou torna-se

parte dos povos da floresta.

uma gente multicultural e amazônica, que

não pode ser chamada de povo no singular
e merece ser adjetivada pelo ambiente espe

que deram sentido ao precioso e complexo

profecia do Pia.

Impossível relatar os sonhos que se con

mas dessas pessoas. Indescritíveis, profundas

sadia inconsequência. Muito trabalho, com

uma grande aventura. No nosso currículo, te

um conhecimento ancestral que vez por ou

mos para tornar justa a crença de que viver é

tenta sugerir o estado de espírito que move

atenção do mundo ao inventar os “empates”,

e nunca mais voltou. Com ele, foi também a

acreanos perdemos as contas do quanto fize

co de acontecimentos moldados por sentidos
Este parágrafo, um tanto psicodélico,

turo. E o Branquinho? Bem, este foi na balsa

cretizaram na Prefeitura de Rio Branco e no

pelo imenso país que pouco se conhece, nós

que as palavras não dão conta.

da floresta. Foi a campanha das campanhas!

conceito do socioambientalismo.

mensão do improvável, imprevisível e impon
derável, que coloca a pessoa no mundo mági

tempero da acreanidade e a força dos povos
Perdeu ganhando um passaporte para o fu

Binho Marques
Acre é filho de aventuras históricas

eleições de 1990, turbinado pelo o delicioso

mos muito mais que a Revolução que tornou
o Acre Brasil. Uma das mais impressionantes

passagens da nossa história aconteceu nas
décadas de 1970 e 1980. Autênticos repre

sentantes dos povos da floresta chamaram a

Tive a oportunidade de conviver com algu

e absolutamente simples, foram herdeiras de

tra explode em determinado espaço do tempo
humano. Ali, muito jovem, compreendi o sen

tido de um par de coisas que não fazia parte

do meu limitado mundo. É claro que muitos
ensinamentos estavam (e estão) muito além

Governo do Estado como resultado de uma
panheirismo, coragem, paixão, gana de justiça
e engenhosidade. Impossível qualificar a ale

gria de fazer parte desta história. Impossível
descrever a crença num serviço público sé

rio, justo e respeitoso. As ações transpiravam

acreanidade. Foram sonhos profundos que,
sem tradução, chamávamos de florestania.

À flor
da pele
Aníbal Diniz

T

enho ouvido de algumas pessoas, em

Brasília, que nós falamos de forma tão

intensa e apaixonada sobre a nossa ter

ra que elas se sentem motivadas a conhecer
o Acre e a sua história. E não é para menos.
Fomos formados assim. Não fosse o Acre tão
fascinante, como explicar a opção de tanta
gente boa por viver aqui?

Quando meu pai ousou, nos idos de 1975,

deixar sua terra natal, o Paraná, e tentar a sorte

no Acre, todo tipo de possibilidade turbinava

minha imaginação adolescente. Em dezembro
de 1977, às vésperas de completar 14 anos,
chegou a minha vez de pisar em solo acreano

para o choque de realidade e o ingresso numa
aventura tão fascinante quanto duradoura, so

frida, divertida e realizadora, ao mesmo tempo.

Da esquerda para direita: Gil, Carioca, Oly, Toinho,
Aníbal, prefeito Jorge Viana, Marina e Tião

Conheci pessoas e realidades super inte

quando eu e meu irmão Lazinho fomos servi

porque, embora escravo do pragmatismo,

dedicaram para que o Acre fosse conhecido e

por acontecimentos, palavras e ações que me

quentinho, fumegante, que ele mesmo havia

Aprendi a doar o melhor de mim às causas

O tacacá nos finais de tarde, a baixaria no

ressantes. Fui, aos poucos, sendo arrastado
levaram para onde não havia planejado che

gar e muito menos ficar. Um pouco de padre
Paolino e Dom Moacyr aqui, uma pitada de

dos na rede pelo seringueiro Bertoldo um café
feito com água fervida no fogareiro de barro
para expressar sua satisfação em nos receber.

Fiz faculdade de História e sei o valor

sempre reagi com arrepios à frieza da razão.
nas quais acredito e me sinto quase direta

mercado nas primeiras horas da manhã, a so

tei e depois vi - pela maioria dos avanços que

ca fora da época das eleições, a elegância das

mente responsável - porque primeiro acredi

Chico Mendes e Marina Silva ali, mais um

da contribuição do Acre e sua gente heróica

lá, e eis que me vi como em um planetário

pertence por opção. Desde o sonho dos po

no conferido pelo Poder Legislativo do Esta

Plácido e seu exército de seringueiros, a ba

rados aqui. Cheguei ao Senado Federal com

tanto de Toinho Alves e Binho Marques aco
observando o universo desde um ângulo pri

vilegiado. O Acre se abriu como o meu lugar
no mundo. O melhor lugar.

Como não se sentir arrebatado pela acre

anidade, sendo ela a expressão concreta de
tudo o que há de bom? Quando penso em hos
pitalidade, ninguém melhor que o povo acre

ano para ilustrá-la. Constatei isso muito cedo,

para o engrandecimento do Brasil, ao qual
etas e a República de Galvez, a revolução de
talha da borracha, o movimento autonomis

ta e a bandeira socioambiental empunhada
por Chico Mendes. Defendi o pão como jor

nalista e aderi à militância política desde os
primeiros movimentos que deram vida ao

PT. Chorei derrotas e comemorei vitórias,

respeitado pelo que é e tem de melhor.

conquistamos até aqui.

Hoje, aos 51, com título de cidadão acrea

do, tenho meus pais orgulhosamente enter
as mesmas prerrogativas do meu compa

lidariedade a toda prova, o gosto pela políti
pessoas nas celebrações, a liberdade para fa

lar da vida alheia e do governo no senadinho
e nas redações, a criatividade sem igual para
superar, fazer piada e rir das próprias dificul
dades... Marrapaz! E o povo ri “mermo”!

Acho que tudo isso tem a ver com acrea

nheiro de batalhas, Jorge Viana, líder a quem

nidade, essa magia indescritível sobre a qual

Rio Branco e no Governo do Estado. Teste

à emoção. Permita-me, Zeca Baleiro, tomar

tive a honra de assessorar na Prefeitura de
munhei decisões cruciais e sei o quanto ele,

o Binho, a Marina, o Tião e tantos outros se

aos valentes se faz impossível falar sem ceder
emprestada sua expressão poética, porque,
verdadeiramente, “ando tão à flor da pele...”

Sumário
Nossa felicidade (Jorge Viana).................................................................................... 3

Acre é laboratório para o mundo............................................................................... 36

Acreditar no impossível. Sempre! (Binho Marques)................................................ 4

Uma longa batalha...................................................................................................... 37

À flor da pele (Aníbal Diniz)........................................................................................ 6

A mudança pelo conhecimento................................................................................. 38

Política com florestania............................................................................................................11
Os últimos dias............................................................................................................ 16
Vidas e mortes de Chico Mendes (Toinho Alves)...................................................... 21
Florestania................................................................................................................... 25
Plantando árvores............................................................................................... 26
Projeto Poronga................................................................................................... 26
Marcenaria acreana............................................................................................. 27
Redução de Carbono............................................................................................ 28
Castanha do Acre tem dono................................................................................ 28
Bambu: riqueza do Acre ..................................................................................... 29
Economia florestal .............................................................................................. 30
Prêmio de tecnologia........................................................................................... 31
Cuidados com o Rio Acre..................................................................................... 31

Municípios do nosso Acre (Jorge Viana).................................................................... 42
O verdadeiro índice de desenvolvimento ...................................................................... 49
Conversa comprida..................................................................................................... 53
Por que o Brasil é o país das oportunidades (Luis Inácio Lula da Silva)................. 62
Do executivo ao legislativo (Jorge Viana).................................................................. 67
Politíca com brilho...................................................................................................... 70
Na luta pela reforma política .................................................................................... 72
Mudando o Código Penal brasileiro.......................................................................... 76
Dialogando através da imprensa............................................................................... 79
Haitianos...................................................................................................................... 80
Defendendo vidas....................................................................................................... 82
Tião Viana faz história com a Cidade do Povo......................................................... 86
Rio Branco sustentável.............................................................................................. 88
Boa política na internet.............................................................................................. 90

Engenharia da floresta............................................................................................... 32

Representando o Senado Federal............................................................................. 93

Novo Código Florestal ....................................................................................................34

Ao Papa Francisco, com carinho!............................................................................... 94

Política
com
florestania

A

o se iniciar na política em 1990, aos
30 anos, como candidato a governa
dor do Acre pelo Partido dos Traba

lhadores (PT), o engenheiro florestal Jorge
Viana, recém-formado, tinha se destacado
na sua primeira atuação pública como técni
co da Fundação de Tecnologia do Acre (Fun

tac). Até então, era mais conhecido como
filho do Dico Viana, que foi vereador, prefei

to, deputado estadual e, à época, deputado

federal pelo PDS. Jorge sempre se orgulha

disso. Afinal, o pai fazia a política tradicional
vinculada ao social que se traduzia numa re
lação de respeito com uma centena de com
padres e comadres, e os conselhos que rece

bia dele eram, sempre, para que procurasse
caminho próprio na política.

Por espelhar-se no pai, foi precoce no en

tendimento da vida. Desde menino, admirava
o esforço que o pai Wildy e a mãe Silvia faziam

para vencer a pobreza em um Acre isolado e

atrasado. Por isso, decidiu “se virar”: juntava
e vendia garrafas para os navios que aporta
vam em Rio Branco; concreto para constru

ção; bombinhas nas festas juninas; além de
galinha, pato e ovos. Mantinha criação desses
animais no quintal de casa e abastecia a vizi
nhança. Também fornecia frutas para a sor
veteria do Fabiano, a mais conhecida na épo
ca, e sempre tinha uma poupança guardada.

Sua raiz familiar o envaidece. Por parte

da mãe, tinha um bisavô cearense, Raimundo

Campanha eleitoral de 1990 - Jorge Viana candidato a governador
Acervo: PT/Acre
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curso de engenharia que estuda florestas.

Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac),

luta até o assassinato do Chico, em 22 de

tudos e Pesquisas. Nessa instituição, conse

Naquele ano, se tornou amigo e parceiro de
dezembro de 1988, e nunca mais se distan

ciou das causas ambientais e das lutas dos
povos da floresta.

A partir do encontro, a ascensão política

do jovem engenheiro florestal foi meteórica.
De volta ao Acre, ainda em 1985, já formado,
passou a trabalhar no Laboratório de Madei
ras Tropicais (Latemac) criado pelo engenhei

ro Gilberto Siqueira. Dois anos depois, durante

o governo de Flaviano Melo, Siqueira, Sérgio

guiram aprovar importantes projetos como a
criação da primeira floresta estadual de mane

jo para exploração de uso múltiplo: a Floresta

do Antimary, financiada pela ITTO. Junto ao
BNDES, a FUNTAC conseguiu aprovar projetos

de apoio aos povos da floresta. Essas foram
as primeiras iniciativas para financiar o movi

mento que Chico Mendes liderava no Vale do
Acre e a organização dos seringueiros no Vale

do Juruá. Esses projetos foram concebidos na
diretoria que o Jorge dirigia na época.

Acervo: PT/Acre

Nakamura e o próprio Jorge idealizaram a

onde este assumiu o cargo de diretor de Es

Jorge Viana na caravana da cidadania do Lula, década de 1990

Falcão, que se enfiou na Bolívia nas primeiras

onde despertou, pela primeira vez, interesse

da borracha. Ele casou com a boliviana Ermínia

ana. Depois, no movimento estudantil brasi

e dessa união nasceu a avó acreana, Teodolina,

que casou o português Diamantino Macêdo e
constituíram uma família numerosa que cres

ceu nos seringais acreanos. Por parte do pai,
o avô Virgílio veio da Paraíba e casou com a

leiro, na época em que cursava Engenharia
Florestal na Universidade de Brasília e era um
dos líderes da campanha das Diretas Já, em
1984, na capital federal.

Aproximou-se de Chico Mendes e das

acreana Sebastiana e viveu no Alto Acre, onde

causas dos povos da floresta quando da

Jorge, hoje com 54 anos, que tem um histórico

contro Nacional dos Seringueiros, em 1985,

nasceu Wildy Viana. Desses pioneiros, veio o
genealógico genuinamente acreano.

Sua militância política, como muitos da

sua geração, foi na esquerda. Primeiro, em
um colégio agrícola no interior de São Paulo,

14

pela exploração sustentável da floresta acre
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fundação do CNS e da realização do 1º En

na Universidade de Brasília. O encontro foi

no prédio onde Jorge estudava. O destino
o colocou diante do líder seringueiro e ele

era um dos primeiros acreanos a concluir o

Acervo: PT/Acre

décadas do século 20, nos anos da valorização

Comício com Lula na campanha eleitoral de 1990
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Em 1990, o PT, que tivera votação inex

pressiva nas eleições de 1982 e 1986, decidiu
indicar o engenheiro Jorge Viana como candi

dato a governador. Contrariando as pesquisas,

Jorge foi para o segundo turno. Era a primeira
vez que o PT disputava um segundo turno de
governo no Brasil. Na ocasião Luiz Inácio Lula
da Silva - que em 1989 quase se elegeu pre

sidente da República - veio ao Acre e visitou
vários municípios pedindo votos para o jovem

político. Mas, o PT acabou perdendo a eleição
para Edmundo Pinto, do PDS, que foi assas

sinado num hotel de luxo, em São Paulo, um
ano e meio depois.

Depois de um período sem mandato e sem

emprego, sucedeu ao Binho no CTA, uma ONG
que apoiava seringueiros. O ex-candidato pe

tista foi adotado politicamente por Lula que
decidiu prepará-lo para ser prefeito de Rio

Branco. Em 1992, o PT chega ao poder pela
primeira vez numa capital da Amazônia com a
eleição de Jorge Viana. Essa gestão foi funda

mental para eleição da Marina Silva senadora
em 1994. Entretanto, e embora tenha feito

ótima gestão, uma das mais bem avaliadas do
país, Jorge não conseguiu fazer seu sucessor
em 1996. Mas, ganhou o governo do Acre,
em 1998, no primeiro turno. Era a primeira
vez que o PT governava um estado da Ama

zônia. Nascia assim o Governo da Floresta.

Junto com o Jorge, o PT ganhou o segundo
senador no Acre: Tião Viana.

Com sua eleição, começa a fase política

tamente com algumas instituições estaduais e

turno, com a maior votação do país, con

ra, Binho Marques, para avançar com a ques

e intensa participação de jovens militantes

Também a partir de 1999, Jorge Viana,

tradição histórica e cultural do Acre. No seu

elegeram governador o médico e senador Tião

que modernizaria o Acre sob seu comando

federais, vencer o crime organizado no Acre.

recém-saídos da organização estudantil: além

com a revolucionária ideia do Governo da

seu irmão Tião Viana, Angelim, entre outros.

tania, levando adiante os ideais de Chico

dele próprio, Marina Silva e Binho Marques,
Eram tão jovens e ousados que ficaram co
nhecidos como “os meninos do PT”. A primei
ra grande ação desse grupo no poder foi, jun

16

Prefeito Jorge Viana, Marina, Sibá e técnicos vistoriando obras, 1994

Acreanidade

Floresta, difundiu o sentimento de Flores
Mendes para implementar o desenvolvi

mento sustentável numa economia de base

florestal. Reeleito em 2002, no primeiro

solidou o processo político que resgatou a
governo, com uma extraordinária equipe,
transformou a imagem do Acre para os pró
prios acreanos e para o país.

Em 2006, fez seu sucessor com a eleição

para o governo, no primeiro turno, de seu secre
tário de Educação desde os tempos de Prefeitu

tão social. E em 2010, o PT e a Frente Popular

Viana, seu irmão, estendendo por mais quatro
anos a vitoriosa administração petista.

Eleito para o Senado (2010), Jorge Viana

segue os passos do irmão e da ex-senadora

e ex-ministra Marina Silva, colocando como
questão central a causa da Amazônia.
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Senador Jorge Viana
(à época técnico da Funtac)
No início daquele dezembro, eu acabara

de voltar de Tóquio. Como diretor da FUN

marcado para morrer. O conflito entre fazendei

a Organização Internacional de Madeiras

de extrativistas e de pequenos produtores ru

TAC, participara de uma reunião com a ITTO,
Tropicais, que tem sede no Japão. Estava ani

mado com o trabalho de manejo florestal que

estávamos fazendo no Seringal Antimary,
com recursos da instituição.

Naquele período, o Chico ia muito à

FUNTAC para tratar do projeto de fazer uma
usina de beneficiamento de castanha em
Xapuri. Dirigida por Gilberto Siqueira, o Gil,
a Fundação de Tecnologia era o único órgão

rais estava acirrado e perigoso. O ano havia sido
violento e deixara todos abalados. Em junho, o

sindicalista Ivair Higino fora assassinado. Tinha
25 anos e um filho recém-nascido. Pouco tem

po depois, dois garotos, entre 15 e 16 anos,
que estavam com os pais em protesto num
acampamento no IBDF, hoje IBAMA, foram
baleados. Estes sobreviveram.

Inúmeras vezes, filhos do Darli Alves e

seus amigos entravam na cidade e, sem ce

Naquele ano, aprovamos financiamento jun

motos, exibiam armas e ameaçavam quem

to ao BNDES para apoiar o que chamávamos
de “Desenvolvimento Econômico Comunitá

rio”. O financiamento previa recursos para

rimônia, faziam barulho e arruaça com suas
estivesse na sede do Sindicado dos Trabalha
dores. A polícia ignorava.

Vários líderes do movimento estavam

capital de giro para impulsionar o funciona

jurados de morte e, na verdade, não havia

Xapuri e a aquisição de um caminhão.

talmente seguro. No entanto, ninguém corria

mento da Cooperativa dos Seringueiros de

Os últimos dias

ros, especialmente Darli Alves, e a comunidade

governamental afinado com os projetos dos

povos da floresta, de economia sustentável.

Acervo Fundação Chico Mendes

No final de 1988, o Chico era um homem

nenhum integrante da luta que estivesse to

“I want to live”! Eu quero viver!
Confirmava-se assim a morte do líder

repetiria em dezembro de 1988, ecoando em

amazônico que alcançou reconhecimen

contagem regressiva de sua morte anunciada.

pela maneira como pregava suas ideias em

diferentes idiomas mundo afora, já fazendo a

O que acabaria, de fato, se consumando no dia
22 daquele mês e ano, ao anoitecer, com o tiro

to internacional e foi comparado a Ghandi
defesa da floresta.

Amigos e parceiros históricos de Chico

de espingarda calibre 20 que acertou 18 caro

Mendes relatam como foram os últimos dias

“Eles me acertaram” – disse enquanto

defesa da floresta amazônica e dos povos que

ços de chumbo no lado direito de seu peito.

caía ensanguentado na cozinha de sua casa,

morrendo minutos depois no colo de Elenira,
sua filha de 4 anos.

do seringueiro acreano que liderou a luta em
nela vivem, deixando um legado de ideais que
reúnem o particular e o universal, anuncian
do um novo e harmonioso mundo possível.

Foto: Elson Martins

Esta foi a afirmação que Chico Mendes mais

Chico Mendes com a viúva e os filhos de José Ribeiro, sindicalista assassinado em 1988 por pistoleiros em Xapuri
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mais risco que o Chico. Mas, além de lutar

do Chico tinha sido levado para Rio Branco

(presidente do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos e Educação Popular - CEDHEP)

A estrada era só lama, mas, quando amanhe

Nos últimos dias do Chico eu estava doen

pela própria vida, queria chamar atenção

Binho para Xapuri. Chegamos por volta das 2

no Acre e no Brasil para que os órgãos de

do na sede do Sindicato, chorando. O corpo

para a gravidade do conflito e ganhar aliados
Justiça e Segurança Pública funcionassem e
garantissem a integridade dos trabalhadores.

numa ambulância. Voltamos para Rio Branco.

As instituições também trabalhavam con

tra: no mesmo período, o Incra autorizou a

ceu o dia, estávamos no IML.

te, inclusive não o vi morto.

para Darli Alves. Ou seja, o conflito aconte

que o corpo fosse enterrado e “acabasse logo

19 ou 20, o Paulo não estava e ele precisava

cerco estava se fechando.

acyr Grechi, pedindo que o corpo fosse velado

tão pedi que fosse buscar meu pai, ele foi.

venda de uma parte do Seringal Cachoeira

Havia pressão de algumas pessoas para

com isso”. Aí, eu liguei para o bispo Dom Mo
Acervo: Fundação Chico Mendes

cia em várias frentes, a sensação era de que o
Fora do país, o Chico era reconhecido

e premiado pelo seu trabalho em defesa da

floresta, do meio ambiente e das populações

tradicionais, especialmente os seringueiros.
Por aqui, o líder seringueiro e sua “turma”,

na Catedral. Avisamos pela Difusora e muitas

Chico chegou lá em casa, creio que foi dia

ir embora, mas não queria me deixar só. En

Chico quase nunca se despedia antes de

pessoas foram para lá.

sair. Naquele dia ele se despediu, desejou Fe

aquele natal com a família no Rio de Janeiro.

estrada. Essa foi a última vez que eu o vi.

Lula tinha se programado para passar

Quando soube da morte do Chico, não teve dú

liz Natal pra todo mundo e só depois pegou a
Uns 20 dias antes do assassinato, Chico e

não tinham muita voz. Até mesmo as notícias

Chico Mendes recebe prêmio da Sociedade para
um Mundo Melhor nos Estados Unidos, 1987

vida. Veio para o velório do Chico em Xapuri.

Raimundo Barros estavam lá em casa, quan

Brasil depois da repercussão internacional.

A conquista merecia ser comemorada. Era o

inteiro dando conta de que tinha acontecido

e Raimundo viajou para São Paulo. Contra

internacional pautou a imprensa nacional no

transporte da produção dos seringueiros. Com

co. O Lula já estava a caminho e as ONG’s, os

Não chega a ser exagero dizer que a mídia
caso do assassinato do Chico.

Para sua proteção, conseguimos fazer

com que ele viajasse para o Rio de Janeiro e

primeiro veículo que a cooperativa teria para o

clima muito pesado. Alguns querendo fazer

tocou. Era o Gumercindo (Gumercindo Ro

nal de 88 foi muito ruim, difícil, parecia que

drigues, agrônomo e advogado, assessor dos

20 de dezembro, passou comigo na FUNTAC,

pra saber dos projetos. Nós não queríamos
que ele ficasse, nem no Acre, muito menos

em Xapuri, mas ele insistia: “É natal e não vou
ficar longe da minha família”. Então eu avisei

Acreanidade

tar o que aconteceu.

fala. Liguei para o Binho, e ele me confirmou

vimento, pois aquilo ia dar uma repercussão
muito grande. Era uma grande tragédia.

dormiram lá naquela noite. Na manhã se

guinte percebemos que tinham sumido duas

toalhas da área de serviço. Olhando, vimos
que as toalhas estavam próximas da cerca e
que tinha rastros de calçado masculino e um
maço vazio de cigarros.

O irmão do Chico morava em frente a

nossa casa, a cunhada dele mora lá até hoje.
Quando o Chico dormia lá em casa levanta

va cedo, abria a porta e atravessava a rua

ele tivesse dormido lá aquela noite, poderia

Antes, peguei meu carro e fui à casa do

polícia na rua, que tinha que fazer um mo

riando o previsto, nem ele e nem Raimundo

mente os pistoleiros sabiam dessa rotina. Se

namos de ir juntos para Xapuri naquela noite.

notícia, já emendando que o governo tinha

do ele foi chamado para ir a Sena Madureira

para ir tomar café com o irmão. Provavel

que tinha recebido a mesma notícia. Combi

que fechar as saídas do Acre, colocar toda a

pela cidade fazendo buzinaço. Até fogos soltou.

Passados 25 anos, continua sendo difícil acei

tender que o Chico estava morto. Fiquei sem

diu ficar mais um dia.

gou, encheu a carroceria de crianças e foi andar

muitas coisas não iam mais ser retomadas.

da linha, ele chorava tanto, que demorei a en

governador, que era o Flaviano Melo. Dei a

No dia 21, pegou o caminhão e, quando che

justiça com as próprias mãos. Então, esse fi

mais engajados do movimento). Do outro lado

que o caminhão Mercedes Benz já estava na
revisão em Rio Branco. Ele se animou e deci

Quando retornei a Xapuri, encontrei um

Perto das sete da noite do dia 22, eu esta

bro, ele voltou pro Acre. A última viagem que
de morrer. De passagem para Xapuri, no dia

grandes aliados, todos se mobilizaram.

violento e começar o próximo com o pé direito.

va na casa dos meus pais, quando o telefone

fez foi pra Sena Madureira, poucos dias antes

uma coisa importante que era a morte do Chi

certeza, era uma forma de fechar aquele ano

se afastasse do centro do conflito por algum
tempo. Não adiantou. Em meados de dezem

Aí já estavam as manchetes no mundo

ter morrido lá em casa. A gente não perce
Acervo: Fundação Chico Mendes

sobre sua morte só ganharam relevância no
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da madrugada. Encontramos com Gumercin

Raimunda
Bezerra

Peguei a Toyota da Funtac e segui com o

beu que aquilo era uma tocaia, pensamos

que era ladrão comum, só nos demos conta
disso depois.

Chico Mendes em campanha
a prefeito de Xapuri, em 1985,
com apoio do Lula (ao fundo)
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Vidas e mortes de
Chico Mendes
Toinho Alves

C

hico Mendes contribuiu para uma tenta

tiva de estabelecer um novo padrão nas

atividades de subsistência da floresta.

Depois de algumas viagens, debates, ações po

líticas e encontros com diversas pessoas, Chico
Acervo Fundação Chico Mendes

elaborou uma leitura da Amazônia e defendeu
o que costumamos chamar de “um novo mode

lo de desenvolvimento”. A principal proposta é
a Reserva Extrativista, módulo básico do de
senvolvimento sustentado regional.
Chico Mendes, Elenira (filha) e Ilzamar (esposa) grávida do Sandino

A grande virtude da leitura de Chico Men

des é a sua amplitude. Ele partiu de um campo

Arcebispo D. Moacyr Grechi

pela terra. Poderia ter sido um sindicalista rural

(Bispo da Prelazia do Acre e Purus à época)

teria conquistas parciais para as categorias de

Imediatamente depois da morte do Chico

eu fui convidado para ir à Europa. Na Itália
eu quase não dava conta de tanta gente que

rendo saber mais sobre a luta dele. Em Paris,

começou a fuçar fundo e acabou encontrando
provas contra as pessoas que o ameaçavam.

Um dia o Chico Mendes chegou lá em

participei de uma grande conferência pela

casa com uma carta precatória de prisão pre

com Desmond Tutu, Gandhi e Martin Luther

depois assumiu ser o mandante do assassi

paz, onde o Chico Mendes foi colocado junto
King como um dos quatro grandes defenso
res da paz no mundo.

E pensar que o Chico tantas vezes foi me

ver, foi na minha casa dizer que estava para
morrer, que se sentia muito ameaçado, que
tinha certeza que não ia viver... E eu brinca

va com ele, dizendo: “morre nada Chico, esses
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cabras não têm coragem de te pegar”. Mas ele
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ventiva contra o Darli Alves, o mesmo que
nato dele. “Dom Moacyr, pra quem é que a

destacado que, num ambiente democrático, ob

trabalhadores que representava. Mas, a singular

situação social dos seringueiros, diferente em
vários aspectos do camponês histórico, levava

Primeiro porque não apontavam as alternati

político restrito. A decepção imediata foi com o

exigiam (nem apontariam, o socialismo nunca

a uma necessidade de superação desse padrão
módulo de reforma agrária do Incra, mais que

suficiente para qualquer camponês do mundo,
mas “apertado” para uma família extrativista.

Chico Mendes não buscou a aventura, nem

panhia de “verdes” de todo tipo. Aproximou

seringueiros, incluídos na “classe trabalhado

Chico foi assassinado.

porque propunham uma “revolução” suicida.

uma proposta geral, em que a situação dos

que, em vez de agir rápido, acabou demoran

ouvidos do Darli, e, pouco tempo depois, o

soube o que fazer com as florestas). Segundo

era de isolar-se em algum gueto partidário. Des

lumbrou no ideário socialista a amplitude de

do. Até que a coisa transpirou, chegou nos

vas econômicas imediatas que os seringueiros

Em algum momento Chico Mendes vis

gente entrega isso?” Eu fui com ele entregar
a tal carta precatória para a Polícia Federal

Acervo Fundação Chico Mendes

restrito: a defesa dos direitos sociais e a luta

ra”, seria equacionada. Mas os modelos eco

nômicos e as ações políticas possibilitadas

pelo ideário socialista foram insuficientes.

cobriu os ecologistas e passou a andar na com
-se de cientistas e técnicos, chamou-os para

elaborar e executar projetos. Fez uma aliança
com os índios e passou a falar não apenas em

seringueiros, mas em “povos da floresta”. Sua

Acreanidade
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atuação passou a criar um campo de conflu

terna que se seguiu, um certo “cutismo” de

suas necessidades materiais satisfeitas e um

à procura de caça, as horas pacientes à es

intentava conseguir resultados práticos.

afastou as parcerias. Algumas organizações

estabelece com mais firmeza o consenso da

o medo das onças e dos seres encantados, a

ência entre vários pensamentos, dos quais ele
O modelo resultante desse encontro de

ideias, sintetizado na proposta das reservas

estiveram à beira da falência.

As ideias que ganharam força na vida de

mínimo de informação. Nessa faixa é que se
consciência coletiva que organiza o mundo.

A morte de Chico potencializou o simbolis

extrativistas, pode ser resumido em três fun

Chico Mendes espalharam-se e influenciaram

mo amazônico. Deu visibilidade ao impasse. Ao

perativa de base florestal (incluindo a pesqui

generalizada, ao conceito de “desenvolvimen

dos acontecimentos. Mostrou a universalidade

ções: conservação ambiental, economia coo
sa de novos produtos da floresta) e garantia

de direitos sociais (especialmente educação e
saúde). Mesmo sem dispensar e até exigindo
a presença do Estado, havia uma disposição

de alcançar a autogestão. A ordem era: com
ou sem o Estado, arranjar parceiros não-go
vernamentais e financiamento externo.

A morte de Chico Mendes não interrom

peu a tentativa de estabelecimento desse

diversos setores, alimentando a adesão, hoje

to sustentável”. Há uma dúzia de experiências
práticas em andamento, algumas já com re
sultados animadores. Mas, os principais obs

táculos à generalização desse modelo ainda
estão por ser superados: os latifundiários, pe
cuaristas e madeireiros ampliaram seu con

trole sobre o aparelho do Estado; vivemos sob
o império da licenciosidade exploratória.

Temos pela frente um muro: a Amazô

modelo. Ao contrário, a solidariedade au

nia no horizonte da sociedade industrial,

o “ponto de encontro”, que Chico Mendes

civilização humana. O conteúdo desse sim

mentou e multiplicaram-se os projetos. Mas
era, deixou de existir. Desde então, verde é

verde, vermelho é vermelho, índio é índio,
seringueiro é seringueiro. Na disputa in
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extração sectária aparelhou o movimento e

Acreanidade

mesmo tempo, colocou o indivíduo no centro
existente em cada atitude individual. Deu impor

tância mundial a cada drama local: se Xapuri é
o umbigo do mundo, qualquer lugar pode ser
ainda mais importante. Ao mesmo tempo, pro

porcionou uma expiação de culpas e a sensação

sangue derramado na luta pela posse de um
território, a solidão dos varadouros, o refle

xo do sol nas águas barrentas, a chama da

lamparina no breu das noites, o brilho das

estrelas, a luz da lua na palha orvalhada dos

barracos, as mirações da ayahuasca, a cura
milagrosa das ervas medicinais, a algazarra
dos meninos no banho de igarapé.

A morte de Chico Mendes mostrou o

quanto esse tesouro humano está ameaçado.

contra os assassinos, da natureza contra os de

para a periferia das cidades. O quanto é pou

tunidade de ficar do lado certo: o lado da justiça
vastadores, da vida contra a morte.

Chico Mendes chamou a atenção do mun

do para a experiência dos povos da floresta

bolismo tem raízes nos temores e nos dese

fato de que parte dela emana de uma vivên

cionalmente percebido por aqueles que têm

colheita dos frutos dadivosos da natureza, o

de responsabilidade. Cada pessoa tinha a opor

símbolo dos limites e das possibilidades da

jos de cada ser humano, mas só pode ser ra

pera do peixe, a viagem de canoa pelos rios,

amazônica. Revelou à consciência coletiva o
cia coletivamente “inconsciente”: a extração
de leite nas árvores, as longas caminhadas

O quanto está sendo varrido feito entulho
co um século para a fixação de uma tradição e

sua tradução em outras linguagens. O quanto

é perigoso interromper, agora ou a qualquer
tempo, essa experiência existencial que a hu
manidade está fazendo na floresta.

Chico Mendes deu um grito no ouvido

do mundo. Alguém ouviu?

Acreanidade
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Florestania
Nosso jeito de viver e ser

O

termo “florestania” ganhou uso e im

portância a partir de 1999, quando o

Partido dos Trabalhadores chegou ao

governo do Acre com o engenheiro florestal
(hoje senador) Jorge Viana à frente. Na verda

de esse termo é um desdobramento histórico
de outro mais antigo: “acreanidade”. No signi

ficado, ambos são parecidos, mas “florestania”
costuma ser confundido com uma adaptação
de cidadania à floresta. Não é.

Os acreanos não a definem como conceito.

É mais um sentimento... de acreanidade. Um
modo de ser, um jeito de viver. Pensando bem,

“florestania” é a palavra adequada para explicar
uma forma diferente de pensar e buscar o de

senvolvimento na terra de Chico Mendes. Uma

tarefa que os governos do PT buscam realizar,
liderando a Frente Popular do Acre.

Como faz desde que era governador, em

suas andanças pelo Acre, o senador Jorge Via

na nunca deixa de observar e divulgar diversos
exemplos desse sentimento tão especial.

Comunidade Santa Catarina, Rio Liberdade
Foto: Daniela Dacorso
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Marcenaria acreana

Plantando árvores

Até 1999, quase toda a madeira extraída

O agricultor João Paraná oferece um exem

de nossa floresta era ilegal, e boa parte das

plo simples de florestania. Ele tem uma pro

indústrias de madeira e das marcenarias fun

priedade rural na BR-317 que é o que a gente

cionava na ilegalidade. De lá para cá a situa

pode chamar de propriedade sustentável.

ção mudou muito. Foi implantado o manejo

Área mecanizada para producão de grãos,

florestal e a certificação de grande parte da

seringal de cultivo e floresta plantada com sis

madeira aqui extraída; também foi estimula

temas agroflorestais. Além de uma pecuária

do o beneficiamento local através da compra

com boa técnica.

de móveis escolares aqui produzidos; polos

Seu João sempre conciliou muitas coisas

moveleiros foram criados e mecanismos de

boas: monitor da igreja, militante do PT e líder

estímulo ao aprimoramento técnico dos tra

comunitário. Trabalhando muito, foi bem su

balhadores e pequenos empresários do setor

cedido na formação de uma bela família. For

foram adotados.

mou os filhos, um deles é pro-reitor da UFAC.

Atualmente, o governador Tião Viana con

É um exemplo a ser seguido.

tinua com essa política de fortalecimento das

“Fico feliz de ver que nosso governo está

25 de Janeiro de 2013

Negócios na floresta
“Esta foto foi tirada no dia de São Sebastião (20 de
Janeiro) em Xapuri. Eu cumprimentei esse empreendedor e não pude deixar de reparar no sugestivo nome
da empresa dele: Floresta Empreendimentos. Dá uma
olhada na porta do carro. O nome carrega o conceito
daquilo que entendemos ser o fundamental para o desenvolvimento sustentável do Acre. Há muito conceito
de florestania embutido aí. Muitos negócios surgiram
no Acre nos últimos anos. O crescimento econômico
que nós promovemos nos nossos governos gera oportunidades de bons negócios para muita gente. Tomara
que o empreendimento dele siga dando certo, gerando
emprego e renda nas nossas cidades da floresta”.
JV

marcenarias e melhoria dos produtos flores

estimulando e ajudando a concretizar o sonho

tais em nosso estado.

de plantar árvores, especialmente a seringuei

ra, que deu origem ao Acre. Plantar árvores é
bom para o Acre, para o Brasil e para o mun

Projeto Poronga

do. É bom para a vida!” – afirma Jorge Viana.

O projeto Poronga foi criado no governo

como catraieiro e ingressou na metodologia

a Fundação Roberto Marinho para trazer de

faculdade, fez duas pós-graduações e traba

Jorge Viana (1999/2006) em parceria com
volta para a escola jovens que tinham perdido
o gosto de estudar por conta da defasagem

do Telecurso aos 21 anos. Hoje, já concluiu

lha como gerente de banco na capital acreana.
“Eu não conseguia ver a luz, mas o Projeto

idade-série. Utilizando metodologia e ma

Poronga ajudou a clarear minha mente para

grande contribuição para mudar os indicado

disse Samoel.

teriais didáticos do telecurso, o projeto deu
res educacionais no Acre.

realizar um sonho que parecia impossível”,

Quando os trabalhos da ação educacional

tiveram início, a defasagem de idade e série no

Acre era de 61%. Atualmente, a porcentagem é
ram pelo Projeto, com taxa de aproveitamento
total registrada em 95%.

São muitas as histórias de superação,

como a de Samoel Figueiredo, que trabalhava
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Foto: Gleison Miranda

de apenas 22%. Mais de 20 mil alunos já passa
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Bambu:
riqueza do Acre

Redução de Carbono
Foto: Daniela Dacorso

O Governo da Floresta iniciado com Jor

No encontro foi apresentado relatório que

naturais de bambu nativo de toda a Amazônia.

até 2010, em torno de 60% de suas emissões

tares, 38% de nossa mata nativa, são florestas

ge Viana consolidou uma pioneira legisla

mostra que o Acre reduziu, depois de 1999

produção sustentável no Acre. O objetivo é

de carbono por desmatamento. Iniciativas

ção de serviços ambientais fomentadora da
assegurar qualidade de vida das populações

da floresta e do campo. Os bons resultados
dessa política foram destaque no evento

que reuniu representantes de seis Estados
brasileiros e de países como Estados Uni
dos, Alemanha, Chile, México, Etiópia e ou

nômico excepcional. Afinal, cresce a cada dia
a utilização do bambu para substituir a ma

grama de Certificação da Propriedade Rural

deira em diversos setores, como na fabricação

Sustentável, iniciado em 2010, no governo

de móveis, na construção civil, benfeitorias

Binho, são exemplos dessa evolução.

rurais, objetos de decoração, etc. O bambu é

O ponto alto é justamente o Sistema de

Redução de Emissões por Desmatamento e

atores que efetivamente recuperam e conser

em Manaus (AM).

de bambu que representam um potencial eco

1999, através da Lei Chico Mendes e o Pro

Incentivo a Serviços Ambientais, que promo

Degradação Florestal (REDD+) foi realizado

Cientistas estimam que mais de 600 mil hec

como o subsídio à borracha nativa, criado em

tros em 2013. O evento que possibilitou a

troca de experiências entre especialistas em

O Acre dispõe de uma das maiores reservas

também fonte de alimentos (na forma de bro
tos) e atua de forma muito eficiente no resga

verá uma repartição de benefícios entre os

te de CO2 reduzindo o efeito estufa.

Aqui no Acre, desde a década de 90, a

vam as florestas e áreas de uso, promovendo

Funtac vem realizando estudos para iden

assim os serviços ambientais.

tificação e utilização desta matéria prima.

Mais recentemente, se estabeleceu uma
importante articulação entre Funtac, Em

Castanha do Acre tem dono
A sociedade acreana se formou aqui nas

florestas acreanas será beneficiada aqui mes

apenas dois produtos da floresta: a borracha

A Cooperacre começou uma parceria com o

mo, pela primeira vez em toda nossa história.

e a castanha. Mas, durante décadas, o Acre se

governo Jorge Viana e se tornou a maior coope

em estado bruto, se beneficiando muito pouco

indústrias para beneficiamento de castanha que

limitava a mandar para fora esses produtos

da riqueza que geravam. No governo de Jorge
Viana esse cenário começou a mudar radical
mente. Os investimentos feitos no setor produ
tivo acreano levaram a um progressivo benefi

ciamento de nossos produtos, agregando mais
valor a eles, gerando mais oportunidades de
trabalho e aumento de renda.

Esse trabalho seguiu com Binho Marques e

prossegue com Tião Viana. A castanha se tor

nou um dos maiores e melhores exemplos do
sucesso da política de investimentos do gover

no estadual. Em 2014 poderemos comemorar
o fato de que 100% da castanha extraída das

Ufac que, além de realizarem ações con

juntas e complementares, se aliaram à
Rede Brasileira do Bambu – RBB.

Consciente do potencial natural do

rativa de extrativistas do país. Conta com duas

Acre, há algum tempo, o Senador Jor

processam, aproximadamente, 2 mil toneladas

Coosje Hoogendoorn que é Diretora Ge

ge Viana convidou a vir ao estado a Sra.

ano. Assim pôde manter contratos grandiosos

ral do INBAR – International Network for

com multinacionais como a Nutrimental e a

Bamboo and Rattan, uma rede mundial

Nestlé, que garantem para a cooperativa uma

que articula pesquisas, iniciativas, em

receita bruta de R$ 25 milhões/ano, com ex

preendimentos e o desenvolvimento des

pectativas de alcançar R$ 40 milhões em 2014.

te setor cada vez mais estratégico para a

É preciso usar com sabedoria as riquezas da flo

economia global. Ano passado a diretora

resta e nossa castanha é um grande exemplo de

do INBAR esteve no Acre acompanhada

que isso já é uma realidade!

pelo Dr. Guilherme Wiedman, do Minis

tério de Ciência, Tecnologia e Inovação

Usina de beneficiamento de castanha Chico Mendes

– MCTI, responsável pelas articulações

Foto: SECOM

fronteiras da Amazônia Ocidental graças a

brapa, Universidade de Brasília, Sebrae e

do governo federal para que nosso país
também se integre à rede mundial.

Foto: bahankain.com
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Economia florestal
Há cinco anos, o extrativista Marivaldo

Estado a partir da exploração sustentável

do Antimary, produzia apenas 150 latas de

Com o programa, além de Marivaldo Frei

Prêmio de tecnologia
A Fundação de Tecnologia do Estado do

importante que a Funtac realiza nessa área

vação 2013 em solenidade realizada no Tea

A Natex foi criada no governo Jorge

das riquezas florestais.

Acre (Funtac) recebeu o Prêmio Finep de Ino

castanha por ano. Hoje, ele produz 2.300

tas, 53 famílias de produtores da Floresta do

tro Municipal no Rio de Janeiro. A Fundação

Viana com recursos do Ministério da Saú

manejo sustentável da madeira e pela ven

estaduais melhoraram de renda, passando a

produzido na Fábrica de Preservativos Mas

ri. As camisinhas fabricadas pela Natex

Rodrigues de Freitas, morador da Floresta

latas e tem sua renda ampliada, ainda, pelo

da de sementes florestais para artesanato. A
melhoria da situação econômica do extrati

vista é exemplo dos avanços econômicos e

Antimary e outras 434 de outras três florestas
dispor também de acesso à educação, saúde,
habitação e escoamento da produção.

Renovado ano passado pelo governador

sociais que o Programa de Desenvolvimen

Tião Viana, o PDSA vai dispor, nos próximos

financiado pelo Banco Interamericano de

ainda mais a exploração agroflorestal sus

to Sustentável do Estado do Acre (PDSA),

Desenvolvimento (BID), vem realizando no

cinco anos, de US$ 72 milhões para ampliar

tentável do Estado, melhorando a renda e as

condições de vida dos pequenos agricultores
e extrativistas de comunidades tradicionais.
Com a fase 2 do programa, o governo do esta

17 de Outubro de 2013

Mudança climática
Participei hoje da Conferência de Legisladores sobre Mudanças Climáticas. Um tema que precisa ser levado a sério.
Qualquer leigo já pode observar que, do ponto de vista do
clima, as coisas estão mudando. É falta e sobra de chuva, é
alagação fora do normal e, o pior, é o calor, a seca.
No final de setembro, o IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), depois de sete anos,
publicou o mais completo relatório científico sobre
mudanças no clima do planeta. É fato, nossa floresta
corre sérios riscos e milhões de habitantes do planeta
podem sofrer as maiores consequências.
JV

foi premiada pela qualidade do preservativo
culino de Xapuri (Natex), a partir do látex re
tirado da floresta e, principalmente, da reser
va extrativista Chico Mendes.

O prêmio é um dos mais importantes

do país na área de inovação tecnológica. É

também um reconhecimento do trabalho

Em novembro de 2013, mais de 150 pes

soas se juntaram na Fazenda Santa Rita, em

Interno Bruto (PIB) do Acre.

de 500 mudas nativas a favor da preservação

“Essa é uma extraordinária oportunidade

para as populações isoladas que viviam à mar

gem da história do Acre”, disse o governador.
Segundo ele, os 72 milhões de dólares serão in
vestidos na vida das famílias que vivem em áre
as isoladas, permitindo a elas o manejo comu

nitário florestal e o plantio de floresta. “Podem

acreditar, moramos no centro da maior riqueza

de e 90% dos trabalhadores são de Xapu

são feitas a partir do látex nativo, têm alta

qualidade e são distribuídas gratuitamente
nos postos de saúde do Acre e do país. O
trabalho é feito por 700 famílias de serin

gueiros que vivem na Reserva Extrativista
Chico Mendes.

Cuidados com o Rio Acre

do estima, para os próximos anos, o aumento
da participação do setor florestal no Produto

de tecnologia da floresta.

Xapuri, para uma ação voluntária de plantio

rurais e quatro bairros da cidade de Xapuri
até desaguar na margem direita do Rio Acre,
próximo ao centro de Rio Branco.

Foram plantadas mudas de diversas es

da bacia hidrográfica do Rio Acre. A atividade

pécies nativas da Floresta Amazônica, como

numa parceria entre Banco do Brasil, WWF e

do brejo, doadas pelo Parque Zoobotânico

integra o programa Água Brasil, desenvolvido
Agência Nacional de Águas. É nessa proprie
dade que está a principal nascente do Igara

pé Santa Rosa, que passa

por oito propriedades

açaí, buriti, abacaba, cacau, copaíba e ingá

da Universidade Federal do Acre (UFAC). Que
ações como essa, envolvendo sociedade e po

der público, possam se tornar constantes na
defesa de nossos recursos naturais!

que esse mundo possui e devemos aprender a
coexistir harmoniosamente com nossa

Foto: Daniela Dacorso

floresta e tirar proveito disso também”,
declarou Jorge Viana.
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Engenharia
da floresta
A floresta é o nosso
maior ativo econômico
Em janeiro de 2013, o senador Jorge Via

na manteve uma reunião de trabalho com a

cialistas em energia debateram formas susten
táveis de geração de energia, como a de bio

massa, solar e outras. O objetivo é encontrar
fontes de energia no Acre.

Como faz todos os anos durante o evento

gatar, com uma visão do século 21, o papel da

defendendo o uso de energia solar e de bio

na ocasião, a criação dos cursos de mestrado e
doutorado argumentando que a UFAC terá que
vencer sua burocracia interna para se reencon
trar com a agenda da sociedade e, especialmen
te, com a agenda estratégica da Amazônia acre

mado em Engenharia Florestal, fez palestra
massa. Participaram pesquisadores de outras
instituições, como o Dr. José Tomas Paiva

(Unicamp), a Dra. Angélica de Cássia (Univer
sidade Federal de Viçosa) e a Dra. Danielle
Guerra (Universidade Federal do Pará).

É consenso que o Acre pode ser referência

ana e do mundo, focada no manejo florestal, na

não só para o Brasil, mas, para o mundo em ge

geração de energia a partir de biomassa.

de Pesquisas e Excelência em Energia na UFAC

implementação do novo código florestal e na
“É bom começar o ano pensando e ten

tando construir uma nova engenharia para as
nossas florestas” – disse o senador. Sete me
ses depois (em agosto) a UFAC, em parceria
com o INPA (Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia), o convidou para proferir a aula

inaugural do curso de doutorado em Ciências
das Florestas Tropicais.

“Vivemos no meio da floresta e lamentavel

ração de energia limpa. A criação de um Centro

tem papel estratégico para isso. O Centro foi

iniciativa do então governador Jorge Viana, que
viabilizou parceria com a Eletrobrás, e conta com

e cooperação com a França, é o que busca estu

preocupado. Pois acho que toda e qualquer coi
sa feita aqui deve levar em conta nossa relação

com a floresta”, declarou Jorge Viana, feliz com
o acontecimento que ajudou a realizar..

Foto: Sérgio Vale

dar o aproveitamento de energia solar.

“É muito bom ver nossa Universidade

sustentabilidade. Assim, criaremos condições

nha a floresta como ponto relevante fico muito

Hoje tive o privilégio de presidir a sessão comemorativa do
Senado pelos 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa). Estavam presentes vários técnicos, autoridades ligadas à área ambiental e o presidente
da instituição no país, Maurício Lopes. O presidente da
Embrapa Acre, Judson Valentim, também estava lá.
Foi na Embrapa Acre que eu fiz o meu primeiro estágio e
sempre tive nessa empresa uma referência muito positiva.
Como disse o senador Pedro Simón, o Brasil não teria o
gigantismo que tem hoje se não fosse a Embrapa. Ela é
sinônimo de modernidade.
Citei alguns números que podem ajudar a traduzir melhor
isso: no período de 1976 a 2011, a área destinada à plantação de grãos e sementes oleaginosas aumentou em 43%
no Brasil, enquanto a produção aumentou 250%. A produção de carne, por exemplo, aumentou de 4 mil toneladas
em 1978 para 24 mil toneladas em 2011. Não posso deixar
de comentar o amor e a dedicação dos produtores e produtoras. Mas não tenho dúvida que a grande aliada desse
crescimento, junto aos produtores, foi a Embrapa.
Hoje temos recorde de produção e recorde na redução do
desmatamento. É uma nova fase que estamos vivendo e a
Embrapa tem papel fundamental nesse caminho. No Acre,
podemos dizer que o apoio da Embrapa foi essencial para
a escolha de uma economia ambiental florestal, que valorizasse os nossos seringueiros, extrativistas e ribeirinhos.

do implantado na UFAC, com apoio da prefeitura

de uma vez por todas, que desenvolvimento sus
que vejo aqui no Acre algum projeto que não te

40 ANOS DA EMBRAPA

apoiador. Outro projeto do senador que está sen

e nossos alunos procurando novos cami

tentável é viável sim. Eu, por exemplo, sempre

22 de abril de 2013

o deputado federal Sibá Machado como grande

mente, não aproveitamos o potencial dela en

quanto ativo econômico. Precisamos entender,

Foto: Daniela Dacorso

da UFAC de 2014, professores, alunos e espe

do curso, o senador Jorge Viana, que é for

floresta e dos profissionais da área. Defendeu,
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Durante a Semana da Engenharia Florestal

coordenação do curso de engenharia florestal
da Universidade Federal do Acre propondo res

34

Energia do sol
e da biomassa

nhos para o desenvolvimento do Acre com

para não sermos apenas consumidores, mas
também produtores de energia, beneficiando
não só as famílias mais isoladas do interior

da floresta, mas toda a sociedade acreana.
Não tenho dúvida de que as melhores fontes

de energia renovável são a solar e a gerada a
partir da biomassa.” – disse Jorge.
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Novo Código Florestal
Proteção e segurança jurídica
“Não existe impasse entre proteção am

pior com a mudança do código. Só conseguiu

levou o senador Jorge Viana a exercer papel

rique, que também foi relator do código no Se

biental e produção sustentável”. Esta ideia
fundamental na discussão e aprovação do
novo Código Florestal em 2012. Projeto polê

mico e estratégico para um país como o Brasil.
Como engenheiro florestal, ex-governador

graças a uma parceria com o senador Luís Hen
nado. Jorge e Luís Henrique trabalharam junto
com a ministra Izabella Teixeira do Meio Am
biente os termos de referência da nova lei.

Jorge Viana buscou o diálogo com setores

de dois mandatos e forte aprendizado nas lutas

da sociedade e especialistas da área ambiental,

gueiro e ambientalista Chico Mendes, ele dosou

sições mais radicais do meio ambiente e do se

socioambientais do Acre, ao lado do líder serin

bem esse conhecimento e conseguiu evitar o

MESA REDONDA SOBRE O NOVO CÓDIGO FLORESTAL
“Pude participar na manhã de hoje de um interessante debate sobre a aplicação do novo Código Florestal brasileiro
com os alunos do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Direito, Propriedade, Agronegócio e Desenvolvimento
Sustentável, do Instituto Brasiliense de Direito Público
(IDP). Também estavam na mesa redonda o atual ministro
dos Esportes, Aldo Rebelo, que foi o relator do projeto na
Câmara, e o ministro do STF, Gilmar Mendes.
Foi muito bom poder fazer um debate, sem confrontos,
sobre a mais importante lei ambiental do Brasil. O Aldo
Rebelo, que é um estudioso do assunto, disse que o
desafio do Código Florestal lhe pareceu maior do que o
de organizar a Copa do Mundo, tamanha a dimensão e
importância dessa lei para o país e para o mundo.
A nova lei permitirá ao país recuperar 15 milhões de
hectares de florestas nos próximos anos. Não dá para dizer
que ela vai apoiar o desmatamento. A próxima etapa é a
estruturação da gestão florestal por municípios, estados e
União. Estão dadas as condições para a recomposição de
florestas a grandes, médios e pequenos produtores!
JV
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Foto: Gleilson Miranda

promoveu audiências públicas e mediou as po
tor produtivo, reunindo as condições necessá
rias para a apreciação desse polêmico projeto.

Na verdade, o senador acreano participou

04 de Abril de 2013

Lançamento do CAR no auditório da Biblioteca da Floresta, em Rio Branco

Implementando o Novo Código Florestal

de uma “guerra” para defender o meio ambien

O Acre foi o primeiro estado a lançar o Cadastro Am-

Jorge disse ainda que “Chico Mendes sempre sonhou

te diante de parlamentares ligados ao agrone

biental Rural, um dos mais importantes instrumentos

com essas coisas. Era um visionário que sabia projetar

gócio que constituíram maioria na Câmara.

do novo Código Florestal. Com o cadastro todas as

para o futuro conquistas ainda não imaginadas para

Para Jorge, o Novo Código não é o Código Flo

propriedades vão ser mapeadas e, depois de digitali-

quem vive fora da floresta.”

restal dos sonhos, é o Código possível para o

zadas, ficarão disponíveis na internet.

zar as relações do homem com a natureza.

As propriedades com passivo ambiental terão que

o cadastro ambiental “o primeiro tijolinho da

aderir a outro programa: o PRA, Programa de Regula-

casa que se constrói na área florestal”. Criador e

presidenta Dilma Rousseff promoveu mu

rização Ambiental, e acertar suas contas com o meio

coordenador da ONG Amigos da Terra, Smeraldi,

ambiente. “O Brasil tem um enorme desafio com a

sempre enxergou valor econômico nos produtos

cultores familiares.

implementação do Novo Código Florestal. Até aqui

utilizados tradicionalmente por quem vive na

sempre contamos as florestas destruídas, com o Novo

floresta.

Brasil seguir em frente na busca de harmoni
Após o impasse criado no Congresso, a

danças visando flexibilizar a lei para os agri

O ambientalista Roberto Smeraldi considerou

Código temos a oportunidade de recompor parte das

“O novo Código Florestal
tira o país da ilegalidade
e aproxima os produtores
do meio ambiente. Isso é
bom e justo”
Jorge Viana

nossas florestas”, disse Jorge Viana.

No lançamento do CAR ele deu uma palestra na
Biblioteca da Floresta, em Rio Branco, com o titulo

“Ainda não estamos em condições de mensurar nossa

“Chico Mendes, as empresas e a economia do século

riqueza florestal, mas acho importante que cada

XXI”, afirmando que o conceito de economia florestal

família de seringueiros assentada numa Reserva Ex-

nasceu no Acre com Chico Mendes: “Nos anos oitenta,

trativista tenha noção clara de que detém uma posse

os discursos de Chico sobre as possibilidades econô-

extraordinária para filhos e netos. Que pode viver na

micas a partir da exploração de produtos da floresta,

sua colocação em paz e segurança, com perspectivas

com manejo, não existiam, nem no mundo ambien-

de um futuro rico e harmonioso, bancado pela nature-

talista, nem no meio empresarial. Não parece incrível

za que ajudou a preservar”, acrescentou.

isso?”- indagou.
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Uma longa
batalha

Acre é laboratório
para o mundo
“O Acre é um pequeno laboratório para o

mundo”. A declaração é de Marianne Schmink,

A defesa dos funcionários
públicos acreanos

diretora do Programa de Desenvolvimento e
Conservação Tropical da Universidade da Fló

rida – EUA, que visitou a Biblioteca da Floresta

D

e doou à instituição o livro “Conflitos Sociais e

urante o ano passado e início deste, a

a Formação da Amazônia”, escrito em parceria

iminência da decisão final do Supremo

com Charles H. Wood. A obra é resultado de
um estudo realizado no interior do Pará - ini

Tribunal Federal (STF) sobre a irregula

ciado 15 anos antes de sua publicação - oca

A partir daí, a relação da pesquisadora com o

Foi durante esse trabalho que Marianne

Entre 1989 e 2004, ela desenvolveu uma

sião em que veio ao Brasil pela primeira vez.

Acre passou a se confundir com sua biografia.

tomou conhecimento da luta dos seringueiros

pesquisa juntamente com o ex-secretário

te entre a passividade dos povos tradicionais

a evolução econômica, social e cultural da

acreanos contra o desmatamento. O contras
do Pará e a resistência dessas mesmas popu

lações no Acre diante do avanço da pecuária
despertou seu interesse em conhecer o Estado.

de Estado de Fazenda, Mâncio Lima, sobre
capital acreana. O trabalho virou livro e foi

lançado em 2009 com o nome “Rio Branco:
Cidade da Florestania”.

ridade da situação dos ditos 11 mil funcioná
rios públicos contratados sem concurso públi

co, como estabelece a Constituição de 1988,
deixou sob ameaça boa parte dos servidores

acreanos e seus familiares. Como sempre fez
durante o período em que foi governador, o
senador Jorge Viana esteve presente em diver

sas reuniões e articulações junto ao STF como
defensor incondicional destes servidores.

Infelizmente, como já era esperado, em fe

vereiro passado, o STF tomou sua decisão final

determinando que os servidores irregulares
têm que ser demitidos. Entretanto, a firme atu

ação da PGE do Acre garantiu que seja feita a

modulação ao longo de 12 meses para análise

apurada de cada situação. É possível que esse
24 de Janeiro de 2014

O MANEJO DAS NOSSAS ÁGUAS
“Tive o privilégio de participar hoje, em Cruzeiro do Sul, da inauguração do Centro Tecnológico de Produção de Alevinos
do Juruá. O Tião tem se dedicado muito a esse trabalho que vem sendo executado pela secretaria do Edvaldo. Um trabalho que está transformando o Juruá no novo endereço da piscicultura no Acre e no Brasil.
A população mundial cada vez consome mais peixes e nós
somos a região das águas. Juntando a técnica, a industrialização do processo e o manejo dos recursos com o nosso povo
que tem costume de comer, pescar e lidar com o pescado,
nós temos tudo para ser o endereço de uma nova indústria
da produção de alimentos.
Nós temos a riqueza da floresta e das águas. O manejo é
sempre uma boa ideia. E manejar para produzir peixes é um
ótimo negócio.”

número seja bastante reduzido, e que a gran

de maioria desses servidores ameaçados possa
ter sua regularização e a justa aposentaria.

Foto: Secom

OS 11.000 FUNCIONÁRIOS PRECISAM DA NOSSA
DEFESA, UNIÃO E LUTA
18 de Maio de 2013

Quando fui governador, sempre fiz questão de valorizar
os servidores públicos, com pagamento em dia, plano
de cargos e salários e melhores condições de trabalho.
Isso seguiu com o Binho e agora segue com o Tião.
Nesse momento, precisamos estar juntos na defesa dos
11 mil servidores que têm seus trabalhos ameaçados
em função de uma decisão judicial: os famosos contratados em desacordo com a Constituição de 1988. A
maioria deles foi contratada antes dos nossos governos.
Fiz uma defesa intransigente visando garantir a
permanência deles no quadro do Estado. Agora, o
governador Tião Viana vai pra linha de frente na defesa
desses milhares trabalhadores e trabalhadoras. Aliás, se
pensarmos bem e incluirmos os familiares, são 50 mil
pessoas que dependem de uma boa solução para esse
problema.
Tudo que fizemos de transformação nesse Estado contou com o trabalho dos nossos funcionários públicos.
O Acre só é o que é por conta da dedicação deles. Na
condição de senador, junto com o senador Aníbal e
colegas da bancada federal, vou estar nessa luta.
06 de Fevereiro de 2014

Ontem, o Supremo tomou uma decisão sobre a ação
dos 11 mil funcionários sem concurso. Estou certo que,
mesmo com a decisão do Supremo, nós temos muito
a fazer em defesa dos servidores.
Primeiro: o número certamente não será nem perto
dos 11 mil. A grande maioria não vai ser atingida pela
ação. O número vai variar de 2.500 a 3 mil. E, mesmo
em relação a estes, ainda é possível fazer algumas
medidas para que se criem condições de regularizar a
situação.
Nesse momento, todos devemos estar unidos em
torno do governo e da Procuradoria Geral do Estado,
e fazermos uma ação coordenada. Estamos juntos!
Contem comigo!
Abraço,
JV

Palácio das Secretarias, Rio Branco
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Fotos: Sérgio Vale

Moderna e ampla biblioteca Padre Trindade, de Cruzeiro do Sul, que integra uma rede planejada no governo Jorge Viana

A

A mudança pelo
conhecimento

inauguração da Biblioteca de Cruzei

nuou da mesma forma no governo de Binho

em fevereiro deste 2014, fez o sena

rança de Tião Viana. Tanto que o Acre saiu dos

ro do Sul pelo governador Tião Viana,

dor Jorge Viana comemorar os investimentos
do governo do Acre nos últimos quinze anos
para oferecer conhecimento à população.

“Um governo pode melhorar a vida de

um povo de muitas maneiras, mas, a manei
ra mais duradoura, mais acertada, é atra

vés da educação, através do conhecimento”,
disse o senador.

A educação foi prioridade durante os oito

anos de Jorge Viana como governador. Conti

40

Acreanidade

Marques e segue no mesmo ritmo sob a lide

últimos lugares nas avaliações nacionais de

qualidade de ensino para disputar as primeiras
colocações. Mas, não se educa só na escola: a

No Juruá, um lugar para ler com prazer
A Biblioteca Padre Trindade existe desde

Somando a obra, a compra do acervo,

1999, ano que Jorge Viana assumiu o gover

equipamento e mobília, a biblioteca entregue

ministração. No início de 2014, a biblioteca

R$ 8 milhões. O Governo do Acre fez finan

no do Estado, foi a primeira criada na sua ad

mudou de endereço, ganhou prédio novo,

com quatro andares e elevador para receber
pessoas com mobilidade reduzida. Abre as
portas com 23 mil livros, e ainda CDs, DVDs,

pelo governador Tião Viana custou quase

ciamento com o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) e com
o Banco Mundial para pagar a conta.

A conta é bastante alta, ainda mais

histórias em quadrinhos e acervo em braille.

para um Estado de poucos recursos como

sociedade, através de inúmeras iniciativas do

putadores de última geração, com internet gra

revolução que a leitura pode fazer no des

cas em todos os municípios acreanos.

contadores de histórias profissionais incentivam

oferta de conhecimento deve ser para toda a
poder público. Por isso, hoje, existem bibliote
Na cidadania dos povos da floresta – a

nossa florestania – o conhecimento é um bem
dos mais valiosos.

O movimento vai ser grande. Tem 20 com

tuita. E mais: no setor infantil, além dos livros,
as crianças a gostar de ler. Na filmoteca, tem ses

sões de cinema todos os dias, e ainda funciona
como auditório para eventos da comunidade.

o Acre. Mas, fica bem pequena, diante da

tino de uma criança, um jovem, um adulto,

de qualquer pessoa. Para o poder público,

não é aposta, é a certeza de estar no rumo
certo ao desenvolvimento sustentável com
justiça social.
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Fotos: SECOM

Biblioteca da Floresta
É difícil que, no Brasil, exista outra bibliote

ca parecida com a Biblioteca da Floresta, em Rio

Branco. Pelo nome, é possível pensar que seja
dedicada a livros sobre desenvolvimento sus

fotos das personalidades da luta dos povos da
floresta. Documentos importantes, como o ar
quivo de Chico Mendes, estão guardados lá.

Outra particularidade da Biblioteca da

tentável e meio ambiente. Tem isso, também. No

Floresta, que não se guarda em prateleira, são

ainda maior: oferecer conhecimento sobre a flo

povos, palestras, grupos de filosofia, cinema

entanto, a biblioteca foi criada para uma missão
resta, seus povos, suas lutas e, assim, mostrar a
raiz da identidade acreana – a acreanidade.

O belo prédio guarda alguns tesouros da

nossa identidade florestal, como uma enorme
e colorida catraia, belos artefatos indígenas,
utensílios de coleta de látex, grandes e lindas

as pesquisas sobre o Acre, a floresta e seus
e outros dez temas, além de programas como

o de “imersão ao nosso tempo e espaço”, no
Seringal Cachoeira.

Como se vê, não é por acaso que 180 mil

pessoas já visitaram a Biblioteca da Floresta
desde que começou a funcionar, em 2007.

Biblioteca Pública Estadual de Rio Branco, reformada e reinaugurada em 2008

Bela, moderna e popular
A Biblioteca Pública Estadual enche de or

livros. As visitas dos alunos de escolas pú

dos prédios mais bonitos da cidade. Ficou as

abriga festivais de cinema e apresenta três

gulho os moradores da capital acreana. É um
sim em 2008, quando foi reinaugurada, após
ser reconstruída e reestruturada.

blicas acontecem o ano inteiro. A filmoteca
sessões de filmes todos os dias.

Quem vem de fora e visita a biblioteca, fica

No seu acervo, estão 80 mil livros, CDs,

impressionado, ou, melhor dizendo, de queixo

e livros em braille. No espaço infantil, os

bem: durante o ano de 2013, cerca de 12 mil

DVDs, histórias em quadrinhos, audiolivros
contadores de histórias ajudam as crianças

a explorar o mundo da fantasia através dos

caído. Quem é de Rio Branco, usa mais do que
pessoas por mês estiveram na biblioteca, con
tando usuários, frequentadores e visitantes.

Biblioteca da Floresta em Rio Branco, inalgurada em 2007
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Municípios
do nosso Acre

resistência em defesa das nossas florestas. Do

Jorge Viana

temos os municípios de Senador Guiomard,

u gosto de afirmar que faço política

grandes representantes da produção agrope

Rodrigues Alves

E

com paixão e forte compromisso com
o Acre e com o nosso povo. Há mais de

duas décadas, viajo com alegria por todos os

me animo quando converso com aqueles que
acreditam e lutam por um desenvolvimento

meio ambiente. Como engenheiro florestal,
sei que isso é possível.

Vim de uma família genuinamente acre

ana. Pai, mãe, avô - pioneiros seculares que

de pequenos agricultores familiares do Acre.

Na região do Baixo Acre e do Rio Purus,

Manoel Urbano e Santa Rosa. Esses municí

dução de borracha nativa. Sena Madureira,
sobretudo, experimentou uma fase de “bela
época” com ricos seringalistas vivendo ares
europeus em plena Amazônia, mas, com mui

nanciado pela borracha, que chegou a ser o
segundo item mais importante na pauta da
exportação brasileira.

A BR-364 liga o Vale do Rio Acre aos

de estrada que segue paralela à linha Cunha

Sempre que posso e o trabalho legislativo

em Brasília me permite, viajo pelo nosso Acre
para conversar e estar mais presente no coti

diano das pessoas. Se alguém quer me deixar
feliz, é só me convidar para viajar pelo estado.
Em 2013, fui várias vezes à região do Alto

Acre, aproveitando as facilidades da BR-317,

saindo de Rio Branco, para visitar Capixaba,
Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Bra

ocidental do Estado. São 650 quilômetros
Gomes, a partir da capital. Os municípios do

Vale do Juruá são Feijó, Tarauacá, Cruzeiro
do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto

Valter e Marechal Thaumaturgo. Nestes dois

Feijó

últimos, só é possível chegar de barco, du

rante a cheia dos rios, ou de avião. É o que
ocorre também com Jordão, no Rio Taraua

cá, que é o município de mais difícil acesso

do Acre. Muito embora, hoje, nenhum deles
viva mais o isolamento de antes.

A rodovia que integra o Acre de ponta a

sil. Essa região, que é berço da história acre

ponta e faz a ligação do estado com o resto do

1970 e 1980, empreendendo uma heroica

começou a ser pavimentada ainda no governo

ana, viveu momentos épicos nas décadas de

Epitaciolândia

to sofrimento para os seringueiros. Tudo fi

restas da Bolívia e do Alto Acre. Sinto orgulho
a pensar uma vida diferenciada na Amazônia.

Fotos: SECOM

cuária acreana e têm a maior concentração

vales dos rios Purus e Juruá, na ponta mais

dessa origem e do sentimento que me ajuda

Cruzeiro do Sul

Plácido de Castro e Acrelândia, que são os

desbravaram seringais e deram origem a uma
árvore genealógica imensa, a partir das flo

Acreanidade

Entre os vales do Abunã e do Rio Acre,

pios têm um passado de euforia com a pro

que contemple a todos, respeitando nosso
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de identidade nos orienta até os dias de hoje.

nhecimentos e viver o nosso Acre.

tória, os sonhos dos nossos conterrâneos, e

Capixaba

Wilson Pinheiro e Chico Mendes, cujo legado

temos Porto Acre, Bujari, Sena Madureira,

Aprendo muito sobre as tradições, a his

Manoel Urbano

giram os dois grandes líderes da resistência:

22 municípios acreanos para trabalhar, rever
amigos, conhecer pessoas, ampliar meus co

Assis Brasil

movimento, que mobilizou todo o estado, sur

Brasil é a BR-364. Aberta há mais de 30 anos,
Porto Walter
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de Orleir Cameli. Já o plano da sua pavimenta

nossa proposta de sustentabilidade ambiental,

do eu ainda era governador. A obra fazia parte

cumento, enxergamos o potencial da nossa ri

ção completa começou a ser executado quan
de um programa coordenado pelo Gilberto Si
queira, com amplo apoio do governo federal.

O projeto seguiu no governo do Binho,

que também cuidou da construção das pon

Rio Branco

A pavimentação da BR-364, que é rodovia

lho com o PROACRE, um dos mais interessan
tes projetos governamentais da Amazônia.

Hoje, o governador Tião fortalece a po

genheiros e demais especialistas de fora teriam

voltadas para o melhor uso das áreas desma

nossa região antes de “acertar a mão”. No nosso
chão, não tem pedra, por exemplo, o que muda

todos os padrões de cálculos. Agora, quando

estiver pronta, a rodovia voltará a ser de inteira
responsabilidade do Governo Federal.

Conhecer para
melhorar
Para trabalhar pelo Acre inteiro, era pre

ciso conhecê-lo em detalhes. Foi por isso que

quando assumi o governo, comecei a mapear

o território acreano, que foi pacientemente
estudado e pesquisado. E, para melhorar as

garante atenção especial para as atividades
tadas. É o caso de projetos como o de criação
de peixes, aves e suínos, e a produção agrope
dução acreana também vai sendo trabalhado.

Todo o Acre
Quando assumi o governo, em 1999, a situ

ação da maioria dos municípios acreanos era de

absoluta precariedade. Oito deles não tinham
escola de Ensino Médio e seis não tinham se

quer energia elétrica 24 horas. E eu não falo
de um tempo muito distante, são 15 anos atrás.
o governador não aparecia por lá.

O primeiro desafio que encaramos foi o

Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá.

de educação e vice-governador Binho Mar

anos na elaboração do Zoneamento Ecológico
Econômico (ZEE) que se transformou numa

peça fundamental para o planejamento de

Porto Acre

Em muitos lugares fazia mais de oito anos que

de levar o Ensino Médio para os 22 municí

Nossas equipes técnicas trabalharam 10

Capixaba

cuária. O projeto de industrialização da pro

ações e planejamento de governo, dividimos

o estado em cinco regionais: Alto Acre, Baixo

Fotos: SECOM

Binho, tivemos o desdobramento desse traba

lítica de incentivo aos pequenos negócios e

que aprender muito sobre as características da

Bujari

Acre nos diversos setores (educação, produção,

federal, só foi possível porque o Governo do
Estado foi autorizado a coordenar a obra. En

Acreanidade

Com o ZEE, ampliamos e melhoramos nos

geração de renda, entre outros). No governo do

ção de todo o estado do Acre.
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cial das comunidades extrativistas tradicionais.

primeira vez na história o trânsito de veículos
estrada para concretizar o sonho de integra

Mâncio Lima

o protagonismo da nossa população, em espe

sa atuação de governo nos 22 municípios do

de inverno a verão, trabalha na fase final da

Brasileia

queza natural e pudemos avaliar corretamente

tes para interligação da rodovia. E, agora, o
governador Tião Viana, além de garantir pela

Plácido de Castro

econômica, cultural e histórica. Com este do

pios, trabalho liderado pelo então secretário
ques. Depois, partimos para a instalação de
cursos de nível superior em todos os municí

pios, num convênio do governo firmado com
a Universidade Federal do Acre.

Jordão
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Nessa mesma iniciativa, oferecemos cursos

superiores para todos os professores da rede
pública do Acre, incluindo os das redes munici
pais e indígena, e para pessoas da comunidade.

Falo aqui das ações na área de educação por

entender que é a base de qualquer transformação

na sociedade. Mas, sempre buscamos garantir os

Acrelândia

investimentos nos diversos setores para atender

à população de todo o Estado. Hoje, no Senado,
trabalho com esse mesmo propósito. Todos os

anos, destino emendas parlamentares de forma
a garantir recursos para todas as prefeituras do
Estado, independente de partido político.

Faço isso porque acredito que o Acre deve

ser visto por inteiro, sem priorizar apenas a ca
pital ou as cidades mais populosas. Nesse sen
tido, são fundamentais as parcerias permanen

tes com as prefeituras e com toda população

Santa Rosa

que nos aponta prioridades e desafios.

Economia forte e
vida melhor
Ao longo dos últimos anos, nossos gover

nos têm trabalhado para integrar o Acre. Isso

já é uma realidade. A infraestrutura avançou,

os serviços públicos de primeira necessidade
chegaram até as regiões mais distantes e é

Sena Madureira

possível identificar uma mudança para me
lhor nos índices econômicos e sociais.

13 de Julho de 2013

Tarauacá

PATRULHA MECANIZADA PARA SENA
Quando parlamentares e gestores trabalham em unidade,
quem sai ganhando é a população. Uma boa demonstração da força e da importância dessa unidade política vem
sendo dada em Sena Madureira, onde o prefeito Mano
Rufino, com o apoio do governador Tião Viana, dos senadores Jorge e Aníbal tem viabilizado recursos importantes
para a infraestrutura urbana e rural do município.
Ontem à tarde, com a presença do governador em
exercício Elson Santiago, dos senadores Jorge e Aníbal,
trabalhadores rurais e representantes da sociedade, o
prefeito Mano Rufino recebeu oficialmente uma patrulha
mecanizada para o município. Investimento é de quase
um milhão de reais e foi garantido graças ao apoio do
senador Jorge Viana. A pá carregadeira, a motoniveladora
e o caminhão ¾ vão auxiliar na recuperação, já no verão
deste ano, de mais de 400 km de ramais e, durante o
inverno, de ruas na sede do município.
Em Sena, Jorge Viana lembrou que seu trabalho em
Brasília é também o de auxiliar o estado e os municípios na
garantia de recursos.
“Nossa obrigação vai além das formalidades do cargo. Temos a obrigação de fazer os nossos municípios melhorarem. A motoniveladora que tinha aqui em Sena Madureira
não estava mais em condições de uso e não atendia as
necessidades. É preciso escoar a produção, garantir acesso
às propriedades e condições de trabalho. Além disso, para
que o programa Luz para Todos possa avançar é preciso
que haja ramais. Um benefício puxa o outro e é assim que
nós avançamos”, disse o vice-presidente do Senado, destacando ainda que o papel do parlamentar não é executar
obras ou liberar recursos, mas ajudar para que os recursos
possam ser liberados.

Xapuri

Marechal Thaumaturgo

A valorização do interior do Acre tem que

estar sempre entre as nossas prioridades.
Cuidar daqueles que vivem na beira dos rios,

nas pequenas vilas e comunidades, e dar uma
atenção especial aos municípios mais distan

tes é a tradução da boa política. O desafio que

Senador Guiomard
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temos é o de constituir uma economia forte

e sustentável. E que tenha como resultado a
melhoria de vida de todos.

Cruzeiro do Sul
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O verdadeiro índice
de desenvolvimento

E

m setembro de 2013, como parte da
política de levar para o Acre o debate

de temas importantes do Brasil e do

mundo, o senador Jorge Viana, em parceria
com o gabinete do senador Aníbal Diniz e do
governo do estado, ajudou a promover em
Rio Branco um seminário sobre o novo rela

tório do Índice de Desenvolvimento Humano

Municipal, o IDHM. O documento produzido
pelo Programa das Nações Unidas para o De

senvolvimento (PNUD), em parceria com o

IPEA e a Fundação João Pinheiro (FJP), é um
instrumento de avaliação do desenvolvimento
humano dos 5.565 municípios brasileiros.

Jorge Viana com indígenas Yawanawa do Rio Gregório no município de Tarauacá
Foto:
50 Sérgio Vale
Acreanidade
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Do IDH para o IDHM

Para o seminário na capital acreana, foi

convidado o representante do PNUD no Brasil,

Jorge Chediek, que, ao lado da técnica Daniela

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi

Gomes, apresentou os dados que colocaram o

desenvolvido pelo economista paquistanês Mahbub ul

Acre em destaque nacional. O crescimento do

Haq com a colaboração do economista indiano Amartya

IDHM no Acre (61%) foi maior que a média

Sen em 1990. O IDH é um número que varia entre 0 e 1.

do Brasil (47%) e a capital, Rio Branco, foi a

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento

que mais cresceu na região Norte nesta ava

humano de um município.

liação, obtendo um índice de 0,727.

O relatório contém mais de 180 indica

Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João

dores de população, educação, habitação,

Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia

saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade,

do IDH global para calcular o IDH Municipal (IDHM) das

com dados extraídos dos censos demográfi

cidades brasileiras.

cos de 1991, 2000 e 2010.

Em 1990, o PNUD criou o IDH para ava

O relatório passou então a combinar três
dimensões:

liar o desenvolvimento humano dos países.
Mas, seu primeiro relatório global teve como
indicador principal o Produto Interno Bru

• Vida longa e saudável (expectativa de vida ao nascer);

verdadeiro desenvolvimento de uma comuni

• Acesso ao conhecimento (anos médios de estudo e anos

dade. Por conta disso, o Acre, que tem muni

cípios formados por populações tradicionais,

aparecia com índices baixíssimos. Marechal
Thaumaturgo, no Alto Juruá, e Santa Rosa, no

Foto: Elson Martins

to (PIB), o que era insuficiente para medir o

esperados de escolaridade);
• Padrão de vida decente (PIB per capita).

Mercado Municipal de Cruzeiro do Sul,
onde se compra a melhor farinha do Acre

Purus, por exemplo, figuravam entre as pio

res cidades no ranking por não terem creches

real. Não há como não considerar particularidades de quem

não era considerada e os indicadores se res

nasce e vive na floresta, como boa parte dos acreanos, que

tringiam à presença ou não de infraestrutura

aprendem cedo a conviver com a natureza numa relação

urbana, sem levar em conta a verdadeira ne

mais profunda e desejável. Isso permite que os municípios

cessidade daquela região.

do Acre sejam, gradativamente, reconhecidos por valores

Tanto na prefeitura de Rio Branco como

humanos que transcendem a importância do PIB

no governo do Acre, Jorge Viana sempre pro

acesso à educação, saúde e longevidade, re

derar as particularidades de cada população.

senvolvimento das cidades brasileiras.

A mudança veio e à sigla IDH foi acres

presentando um avanço na avaliação do de
Para os que quiserem ter acesso às

centada a letra M, de “município”, e passou a

informações e dados de seus municípios,

áveis como o desenvolvimento econômico, o

atlasbrasil.org.br .

se chamar IDHM, acrescentando outras vari
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(Produto Interno Bruto).

desenvolvimento das cidades via PIB. Junto ao
PNUD, alertou para a necessidade de se consi

Acreanidade

mede o bem-estar das pessoas que apresentam diferenças
históricas e culturais, chegando mais perto de uma situação

para suas crianças. A vida simples na floresta

curou alternativas para esses indicadores de

A combinação desses três indicadores aguça o olhar de quem

a pesquisa está disponível no site www.

Acreanidade
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Conversa
comprida
para criar Conselhos
do mandato

P

arece contraditória a ideia de manter
“conversa comprida” num mundo de
comunicação eletrônica acelerada. Mas,

essa é a nova palavra de ordem que o senador
Jorge Viana (PT-AC), vice-presidente do Sena
do, propõe a si mesmo e aos assessores para

ajustar seu mandato às reivindicações e mobi
lizações populares. O objetivo é criar “conse
lhos do mandato” nos 22 municípios acreanos,

na medida do possível, suprapartidários, para
aproximar o mandato dos cidadãos e para dis

cutir problemas ajudando a construir uma vida
melhor e sustentável no Acre.

Jorge fez questão de começar essa histó

ria por Xapuri, terra de Chico Mendes, com
três reuniões realizadas entre 27 e 28 de se

tembro (2013) somando mais de 10 horas de
duração. A primeira, em tom mais partidário,
ocorreu em uma noite de sexta–feira no di

retório municipal do PT, no centro da cidade,
com 40 militantes históricos e alguns convi

dados. Começou às 20h30 e se estendeu até

Jorge Viana com o ex-prefeito de Xapuri,
Julio Barbosa, na Pousada Xapury’s
Foto:
54MV NevesAcreanidade
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Fotos: MV Neves

Encontro no Diretório Municipal do PT de Xapuri, com militantes e direção partidária

Conversa com líderes da Frente Popular do Acre em Xapuri

1 hora da madrugada do sábado. O senador,

O ex-seringueiro Juscelino, alfabetizado

de raciocínio, se confessou indignado com o

depoimentos foi coisa boa de ouvir”! Ele ex

professor em sua comunidade, formado em Le

prefeitura que faz, quando a gente sabe que

está no meio do quarto mandato, dizendo

disciplinadamente, mais ouviu que falou.

pelo Projeto Seringueiro nos anos 1980 e hoje

ros - políticos ou não - que deixam Xapuri

tras, apresentou uma versão da situação: “Tem

Um a um, os participantes apontaram er

com sua memória histórica ameaçada. Alguns
reclamam que as conquistas do povo e do go
verno da floresta precisam avançar mais. Ou
tros criticam os conflitos internos do PT.

Wiliana

Acreanidade

não é, quem está fazendo é o governo”.

O primo de Chico Mendes, Raimundo

as comunidades, pra melhorar a aplicação dos

Barros, um dos mais coerentes e prestigia

-vereador de dois mandatos, na mesma linha

extrativista, disse que “essa enxurrada de

recursos públicos”. José Maria Miranda, ex

Zé Duarte

Tadeu
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que ter um melhor diálogo entre o governo e

que ouve falar nas ruas: “Parece que tudo é a

Tião

Helder

dos líderes do movimento de resistência

Miranda

Rosa Maria

pressou confiança no governo do PT, que
que “estamos muito longe da violência da

quele Acre lá atrás”; disse também que “os
jovens de hoje poderão ver um Acre muito

pior, se deixarmos a administração em mãos
de aventureiros”.

Julielmo

Melk

Keliane

Vereador Cecildo

Leide Aquino
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O que fazer
Com experiência política e de gestão, além da
intuição e forte sentimento de acreanidade, o
senador Jorge Viana, ao propor a criação dos
“conselhos do mandato”, deixa claro que caminha na direção do que falaram a Irmã Ignez
e seus discípulos. E também dos relatos dos
trabalhadores da floresta que tentam consolidar as reservas extrativistas no Estado; e dos
políticos que reclamam da falta de diálogo
sem vaidades.
O senador espera despertar através de “conversas compridas” com os mais diferentes
segmentos da sociedade acreana uma política
Foto: MV Neves

de bom senso, e também um diálogo entre os
saberes (tradicionais e científicos) que inclua
o conceito de pertencimento e valorização das
diferenças na formação de um mundo mais

Conversa comprida do senador com lideranças políticas e comunitárias, professores, estudantes e comerciantes

inteligente, mais justo, mais humano.

Vaidades Políticas

ser predominantemente florestal. Florestas

Na manhã de sábado, 28, a partir das

Tinha mais de 40 pessoas, número maior

falta de diálogo político. A Câmara Municipal

são o patrimônio natural e rico do Estado, ao

Xapurys ou “Pousada do Garrinha”, o en

novamente a discussão se estendeu por mais

siglas PC do B, PT, PMDB e PSDB. A Frente

viver nele, secularmente, desenvolvendo uma

ras no legislativo fazendo o papel de oposição.

tempos atuais. Ignorar isso é ameaçar o maior

clarou que “a vaidade separa as pessoas”. Mas,

turas externas, cujos modelos aqui colocados

9h40 aconteceu no restaurante da Pousada
contro mais esperado, com jovens estudan

tes e professores do IFAC (Instituto Federal

que o planejado pelo gabinete do senador, e
de quatro horas.

Antes, por volta das 7h30, teve café da

do Acre) e da UFAC (Universidade Federal),

manhã com outro grupo, desta vez de vere

presentantes de partidos políticos da Frente

aliados (PSB, PC do B, PSDC). Nesse momen

além de alguns comerciantes, vereadores, re

Popular, lideranças rurais e donas de casa.

Antonio Maia
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adores e dirigentes políticos do PT e partidos
to, ficou claro que Xapuri perde muito com a

Dionisio Dau

Wallan
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Para ele, a característica principal do Acre deve

Larissa Botelho

Zezinho

de Xapuri tem nove vereadores eleitos pelas

qual se juntaram os povos que aprenderam a

Popular, liderada pelo PT, tem quatro cadei

cultura original e vanguardista mesmo para os

Renato, presidente municipal do PC do B, de

bem cultural do Acre e expor o estado às aven-

admitiu que o encontro no café da manhã “foi

soam como dominação e colonialismo.

o pontapé inicial pra gente atuar bem”.

Akemia

Júlia

Cleilson

Clemilsa

Clenes

Elaine

Zenilton Maxineru
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comandante Batista, do AirBus, passou pelo
som de bordo um simpático aviso aos pas

sageiros: disse que se sentia feliz em fazer
aquele voo porque era acreano nascido no
seringal Santa Fé, em Xapuri, e desde criança

sonhava ser piloto. Jorge, que é amigo do Co
mandante há algum tempo, foi cumprimenta
-lo na cabine e, após o pouso, gravou peque

na entrevista (com recurso de um Iphone) e

usou essa gravação na abertura do encontro
com os conterrâneos do comandante.

Um grande trunfo: antes de rodar a ima

gem, o senador falou da importância de toda

pessoa ter um sonho a realizar em vida. O
efeito na plateia foi mágico: alunos e alunas
do IFAC como Delvan, Larissa, Cleilson, Eliea
ne e Tadeu, entre outros, deixaram boa im
Foto: MV Neves

pressão com seus relatos. A educação no
município avançou muito: chegou ao nível
técnico e universitário e se expande
pelos seringais. Vale ressaltar as

Foto de encerramento da primeira reunião do conselho do mandato de Xapuri

palavras maduras e conscientes

da professora Irmã Ignez, para quem

Xapuri é diferente e especial
As mesas do restaurante foram retiradas

mudanças que projetam o Acre nos cenários

das em círculo. Jorge Viana assumiu a posi

Estava ali, portanto, diante de pessoas re

abrindo longo espaço para cadeiras arruma

regional, nacional e internacional.

ção de conferencista para explicar melhor a

presentativas da sociedade xapuriense com

to. O senador exibiu a performance do líder

que todo indivíduo precisa ter. Alguns dias

proposta de criação dos conselhos do manda
político diferenciado que desde 1990 acom

panha (e de certa forma conduz) as principais

Antonio
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moral para falar de acreanidade e dos sonhos

antes de seguir para Xapuri, ele viajava de
Brasília a Rio Branco pela TAM quando o

Delvan

Eque
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Xapuri “é diferente e especial”.

Tião

Fabiola

O sonho dela é ver a cida

de transformada num centro
universitário porque, segun
do afirmou, “a educação
pode acontecer sem

desenvolvimento, mas
desenvolvimento sem

educação é impossível”.

Rogério

Alana

Valnice

Júlio Barbosa

Vereador Galego

Bruna

Ronaira
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Fotos: Karen Araújo

No Bujari foi criado mais um conselho do
mandato do senador Jorge Viana com mais
de 100 participantes

Bujari dá bons conselhos
Como fez em Xapuri e fará nos demais

municípios do Acre, Jorge Viana foi em ou

tubro (28) de 2013 ao Bujari e, após várias
reuniões, instalou o conselho do mandato no

munícipio. O primeiro encontro aconteceu
com os petistas locais; em seguida, o sena

dor participou de uma reunião com o prefeito

Tonheiro (PT), seus secretários e assessores;
depois com dirigentes e militantes da Frente
Popular do Acre e, no final da tarde, com mais

de cem de pessoas reunidas em uma escola,

de governador, senador, eu ouvia as notícias

pelo rádio. Eu sofri muito. Um dia, quando o
senhor foi pra Brasília lutar pra ter seu direito
respeitado, depois de ter sido cassado aqui,

conversa com o senador, declarou:

Acreanidade

por ano”, disse Jorge Viana após a reunião.

A ideia dos conselhos surgiu há mais de dois

acreana, nos 22 municípios, sobre o presente,

ouviu as nossas preces, o senhor foi reeleito,
fez um bom governo e hoje é senador”.

“Tive um dia de muito trabalho no Bujari e

dato é um bom caminho. Mais de 100 pessoas

mantém-se fiel aos princípios do partido, em

o município, vai se reunir no mínimo uma vez

interviesse na sua causa. Graças a Deus, Ele

zei o terço da libertação, pedindo a Deus que

aposentar que mora há 35 anos na Floresta
do Partido dos Trabalhadores (em 1980),

selho, que no fundo é um fórum para discutir

anos e visa abrir um amplo espaço de diálogo

gostei muito. Mas o que me deixou muito feliz

Estadual do Antimary e que, desde a criação

está estabelecido que periodicamente o con

eu me ajoelhei junto com a minha filha e re

fez a instalação oficial do Conselho.

Dona Rita, uma professora prestes a se
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“Quando tentaram cassar o seu mandato

foi ver que a ideia de criar conselhos do man

entre comerciantes, agricultores, estudantes,
professores e várias lideranças de diversos
setores se encontraram numa reunião inédita
para debater os problemas da cidade. E agora

com os mais diversos segmentos da sociedade

o futuro do Acre e do Brasil. Os conselhos do
mandato de Jorge Viana não são órgãos parti

dários, mas de ampla participação da socieda

de. A proposta é que cada conselho se reúna
ordinariamente uma vez ao ano e extraordina

riamente se houver necessidade. O objetivo é
trazer pessoas de várias faixas etárias, indepen

dentemente de partidos, que possam contribuir
com o exercício de pensar os municípios, o Es
tado e o Brasil de maneira ampla e dinâmica.

29 de dezembro de 2013

CRIAMOS O CONSELHO DO MANDATO NO BUJARI
Ontem tive um dia de muito trabalho no Bujari. Eu adorei!
Fiz uma ótima reunião com os companheiros do PT, outra
com o prefeito Tonheiro e sua equipe, e uma histórica
reunião com a turma da Frente Popular do Bujari.
Mas o que me deixou muito feliz foi ver que a ideia de
criar conselhos do mandato é um bom caminho. Mais de
100 pessoas entre comerciantes, agricultores, estudantes,
professores e várias lideranças do município se encontraram numa reunião inédita para debater os problemas da
cidade. E agora está estabelecido que periodicamente o
conselho, que no fundo é um fórum para discutir o município, vai se reunir no mínimo uma vez por ano.
Não tenho dúvidas de que aproximar o mandato das
pessoas e da vida no município vai ajudar no fortalecimento do mandato. Não tenho como agradecer a todos
do meu gabinete e do Bujari que me ajudaram a fazer
esses encontros. Mas, agradeço especialmente aos que
participaram dessas reuniões e compartilho aqui as fotos
que tiramos ontem no nosso querido Bujari.
Um abraço,
JV
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Porque o Brasil é o país
das oportunidades

Luis Inácio Lula da Silva

P

assados cinco anos do início da crise
global, o mundo ainda enfrenta suas

pouco tempo, com democracia plena e insti

um novo ciclo de crescimento. As atenções

A novidade é que o Brasil deixou de ser

consequências, mas já se prepara para

tuições estáveis?

estão voltadas para mercados emergentes

um país vulnerável e tornou-se um competi

mento com inclusão social atraiu e continua

resses. Não é por outra razão que as contas

como o Brasil. Nosso modelo de desenvolvi

atraindo investidores de toda parte. É hora de

mostrar as grandes oportunidades que o país
oferece, num quadro de estabilidade que pou
cos podem apresentar.

Nos últimos 11 anos, o Brasil deu um

grande salto econômico e social. O PIB em

dor global. E isso incomoda; contraria inte

do país e as ações do governo tornaram-se
objeto de avaliações cada vez mais rigorosas

e, em certos casos, claramente especulativas.
Mas um país robusto não se intimida com as
críticas; aprende com elas.

A dívida pública bruta, por exemplo, ga

dólares cresceu 4,4 vezes e supera US$ 2,2

nhou relevância nessas análises. Mas em

108 bilhões para US$ 480 bilhões ao ano.

tável em relação ao PIB, com perfil adequado

trilhões. O comércio externo passou de US$
O país tornou-se um dos cinco maiores des

tinos de investimento externo direto. Hoje

somos grandes produtores de automóveis,
máquinas agrícolas, celulose, alumínio, avi

ões; líderes mundiais em carnes, soja, café,
açúcar, laranja e etanol.

Reduzimos a inflação, de 12,5% em 2002

para 5,9%, e continuamos trabalhando para

quantos países a dívida bruta se mantém es
de vencimentos, como ocorre no Brasil? Des

de 2008, o país fez superávit primário médio

anual de 2,58%, o melhor desempenho entre
as grandes economias. E o governo da pre

sidenta Dilma Rousseff acaba de anunciar o
esforço fiscal necessário para manter a traje
tória de redução da dívida em 2014.

Acumulamos US$ 376 bilhões em reser

trazê-la ao centro da meta. Há dez anos

vas: dez vezes mais do que em 2002 e dez ve

margens estabelecidas, num ambiente de

outro grande país, além da China, tem reser

consecutivos a inflação está controlada nas

crescimento da economia, do consumo e do

emprego. Reduzimos a dívida pública líquida
praticamente à metade; de 60,4% do PIB para
33,8%. As despesas com pessoal, juros da dí

vida e financiamento da previdência caíram
em relação ao PIB.

Colocamos os mais pobres no centro das

políticas econômicas, dinamizando o merca

zes maiores que a dívida de curto prazo. Que
vas superiores a 18 meses de importações?
Diferentemente do passado, hoje o Brasil
pode lidar com flutuações externas, ajustan
do o câmbio sem artifícios e sem turbulência.

Esse ajuste, que é necessário, contribui para
fortalecer nosso setor produtivo e vai melho
rar o desempenho das contas externas.

O Brasil tem um sistema financeiro sólido

do e reduzindo a desigualdade. Criamos 21

e expandiu a oferta de crédito com medidas

saíram da extrema pobreza e 42 milhões al

empréstimos e o universo de tomadores. Em

milhões de empregos; 36 milhões de pessoas
cançaram a classe média.

Lula no Acre, em agosto de 2013, com criança Yawanawa
Foto: Karen Araújo
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Quantos países conseguiram tanto, em tão

prudenciais para ampliar a segurança dos

11 anos o crédito passou de R$ 380 bilhões
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mundo? Levou eletricida
de a 15 milhões de pesso
as no campo? Contratou a

construção de 3 milhões
de moradias populares e já
entregou a metade?

Qual o país no mundo,

segundo a OCDE, que mais

aumentou o investimento

em educação? Que tripli

cou o orçamento federal
do setor; ampliou e finan
ciou o acesso ao ensino

FIES e as cotas, e duplicou
Presidenta Dilma com senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz e governador Tião Viana
Foto: Roberto Stuckert Filho

las nas universidades? Que

para R$ 2,7 trilhões; ou seja, de 24% para

levou 60 mil jovens a estudar nas melhores

são dessa ordem reduzindo a inadimplência?

las técnicas em 11 anos do que se fez em todo

Visita do ex-presidente Lula ao Complexo de Piscicultura de Rio Branco, em agosto de 2013

5 milhões de trabalhadores. Destinamos 75%

empregos. O desemprego é o menor da nossa

56,5% do PIB. Quantos países fizeram expan
O investimento do setor público passou

de 2,6% do PIB para 4,4%. A taxa de inves

timento no país cresceu em média 5,7% ao
ano. Os depósitos em poupança crescem há

universidades do mundo? Abrimos mais esco

o Século XX. O Pronatec qualificou mais de
dos royalties do petróleo para a educação.

E que país é apontado pela ONU e outros

22 meses. É preciso fazer mais: simplificar e

organismos internacionais como exemplo de

a competitividade da economia, continuar

O Brasil e outros países poderiam ter

desburocratizar a estrutura fiscal, aumentar

combate à desigualdade?

reduzindo aportes aos bancos públicos, apro

alcançado mais, não fossem os impactos

crescimento. Mas não se pode duvidar de um

mércio global, que se mantém estagnado.

fundar a inclusão social que está na base do
país que fez tanto em apenas 11 anos.

Que país duplicou a safra e tornou-se

uma das economias agrícolas mais moder
nas e dinâmicas do mundo? Que país du

plicou sua produção de veículos? Que país
reergueu do zero uma indústria naval que
emprega 78 mil pessoas e já é a terceira
maior do mundo?

Que país ampliou a capacidade instalada

de eletricidade de 80 mil para 126 mil MW,
e constrói três das maiores hidrelétricas do
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para 7 milhões as matrícu

Foto: Karen Araújo

superior, com o Prouni, o
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história. Não vejo indicador mais robusto da
saúde de uma economia.

Que país atravessou a pior crise de todos

os tempos promovendo o pleno emprego e
aumentando a renda da população?

Cometemos erros, naturalmente, mas a

da crise sobre o crédito, o câmbio e o co

boa notícia é que os reconhecemos e traba

A recuperação dos Estados Unidos é uma

exemplo, as críticas ao modelo de conces

excelente notícia, mas neste momento a
economia mundial reflete a retirada dos es

tímulos do Fed. E, mesmo nessa conjuntura

adversa, o Brasil está entre os oito países
do G-20 que tiveram crescimento do PIB
maior que 2% em 2013.

O mais notável é que, desde 2008, en

quanto o mundo destruía 62 milhões de em

pregos, segundo a Organização Internacional
do Trabalho, o Brasil criava 10,5 milhões de

produtores mundiais de petróleo. Quantos
países oferecem oportunidades como estas?

A classe média brasileira, que consumiu

R$ 1,17 trilhão em 2013, de acordo com a

Serasa/Data Popular, continuará crescendo.
Quantos países têm mercado consumidor em
expansão tão vigorosa?

Recentemente estive com investidores glo

lhamos para corrigi-los. O governo ouviu, por

bais no Conselho das Américas, em Nova Ior

sões e o tornou mais equilibrado. Resultado:

para dar saltos ainda maiores na nova etapa

concedemos 4,2 mil quilômetros de rodovias
com deságio muito acima do esperado. Houve
sucesso nos leilões de petróleo, de seis aero

portos e de 2.100 quilômetros de linhas de
transmissão de energia.

O Brasil tem um programa de logística de

R$ 305 bilhões. A Petrobras investe US$ 236

bilhões para dobrar a produção até 2020,
o que vai nos colocar entre os seis maiores

que, para mostrar como o Brasil se prepara
da economia global. Voltei convencido de que
eles têm uma visão objetiva do país e do nosso

potencial, diferente de versões pessimistas. O
povo brasileiro está construindo uma nova era

– uma era de oportunidades. Quem continuar
acreditando e investindo no Brasil vai ganhar

ainda mais e vai crescer junto com o nosso país.
Publicado no jornal Valor Econômico
dia 25 de fevereiro de 2014.
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Do executivo
ao legislativo
Jorge Viana

N

este 2014, meu quarto ano como sena
dor, considero que ainda estou nas pri
meiras lições do trabalho legislativo.

Mas, do executivo, creio que tenho uma histó
ria para contar – uma história sobre aprender.

Nada é por acaso na vida. Para fazer direito,

a gente tem que estudar, estar ao lado de gente

talentosa, ter compromisso, se firmar em princí
pios, ter metas bem definidas, aprender.

Tenho orgulho de dizer que tive vários e

preciosos mestres. Quando tivemos a grande

vitória política em 1990, mas perdemos a elei
ção para o governo no segundo turno, o Lula

me estimulou a fazer cursos sobre governança,

gestão e planejamento estratégico. O primeiro
foi através do Instituto Latino-americano de

Desenvolvimento Econômico e Social, ILDES,
em parceria com a escola de formação da CUT
e outras entidades ligadas ao PT. O mais im

portante foi de Alta Direção, em Caracas, na
Venezuela. Foram quase dois meses aprenden
do a governar, a tomar decisões, a fazer agen

da, a montar equipes de governo e a planejar
estrategicamente. Daí, não parei mais. Foram

muitos aprendizados, sempre tendo Klaus e
Helô por perto, me ajudando.

Através da Marina, em 2000, conheci o

Oscar Motomura, grande mestre da Amana
Key. Ele me fez rever conceitos, inclusive de
vida. Mudou minha maneira de lutar na po

lítica e, o melhor, a buscar a excelência e a
inovação em tudo.

Congresso Nacional
Foto: Fe Hinnig
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Fotos: Agência Senado

Jorge Viana presidindo os trabalhos no plenário do Senado Federal

Não posso esquecer as primeiras lições

acreana em alta, vou trabalhando e tentando

Realizamos, em Rio Branco e no interior do

e nossas prefeituras. Não abro mão de bus

de gestor, e a inestimável ajuda do Toinho

nia e do Brasil. Tenho contado com a valiosa

bre Reforma Política, Novo Código Florestal,

recursos das emendas parlamentares, sem

com Gilberto Siqueira, na FUNTAC, um gran
Alves, um grande pensador. Pois não se faz

nada sem a ajuda de tantos. No governo e

na prefeitura, sempre procurei me cercar de

gente talentosa e competente. Lembro do

me firmar como senador do Acre, da Amazô

ajuda do senador Aníbal e procurado sempre
uma boa convivência com o colega de banca
da, senador Petecão.

Meu esforço é para exercer este manda

bom gestor Binho Marques e do ex-prefeito

to da melhor maneira possível, defendendo o

perto, foi possível realizar, sem falsa modés

PT. Procuro apoio, corro atrás de viabilizar re

Raimundo Angelim. Com tanta gente boa por
tia, um extraordinário trabalho, tanto na pre
feitura quanto no governo.

Na prefeitura de Rio Branco, saímos com

mais de 90% de aprovação, disputando o pri
meiro lugar no Brasil com Jarbas Vasconce

Brasil, nosso governo federal e estadual, e o
cursos para nossos municípios e nosso Acre,

estado, seminários e audiências públicas so

Royalties do Petróleo, Reforma do Código
Penal e Índice de Desenvolvimento Humano

Municipal (IDHM), esta última tendo como
convidado o coordenador do PNUD/ONU no
Brasil, Jorge Chediek. E, para cada um, leva

mos especialistas e outros senadores com
atuação decisiva sobre cada tema.

Meu maior desafio tem sido exercer bem

ajudo a aperfeiçoar a legislação brasileira e es

o mandato, ter uma boa produção legislativa

em especial, àqueles em defesa da Amazônia.

Por isso, 2013 foi especialmente gratificante

tou presente nos debates dos grandes temas,
Nos meus primeiros dias no Senado, pro

projetos, requerimentos, participação em co

o relator do Novo Código Florestal foi um dos

ticas. Apoio e acompanho nossos prefeitos e

Encerrado o tempo e o desafio do execu

tivo, começou o do legislativo. Tudo é bem
mais difícil no Senado Federal. A cada dia pro
curo aprender um pouco mais, inspirado nos

extraordinários mandatos da senadora Mari

na Silva e do senador Tião Viana. Como bene

ficiário deles, que deixaram a respeitabilidade

Acreanidade

mais importantes trabalhos legislativos que
realizei, fundamental para garantir desenvol
vimento com sustentabilidade.

Tenho orgulho de ter trazido para o Acre

as pautas mais importantes e polêmicas do
Congresso Nacional nos últimos três anos.

valho da experiência que trago dos tempos
da prefeitura de Rio Branco e do governo do

Acre. A boa e honesta política é um dos mais
eficientes mecanismos para melhorar a vida e

mudar a realidade de um povo. Pena que ela
seja cada vez mais rara.

A perda de prestígio da política e dos polí

cracia, precisa resgatar a credibilidade e a

era tentar mudar a política dessa área para o

Brasil. Foi um trabalho essencial, mas ter sido

governo e dos municípios. Nesse aspecto, me

para mim, com o início da instalação dos Con

do Brasil: passamos de 80% em “ótimo e bom”

e, no quesito “aprovação”, superamos os 90%.

pre em conformidade com as prioridades do

ticos é consequência da atuação dos próprios

pus a criação e também fui presidente da Co
missão Temporária de Defesa Civil. O objetivo

car eficiência na apresentação e liberação dos

e estar presente na vida cotidiana acreana.

los, prefeito de Recife. No governo, não foi di

ferente. Terminamos com a melhor avaliação
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A partir da esquerda: senador Romero Jucá, presidente do Senado Renan Calheiros e o vice-presidente Jorge Viana

selhos do Mandato nos municípios do Acre.

Em Brasília, vivo em meio a relatórios,

missões, audiências públicas, reuniões polí

políticos. O legislativo, que é base da demo
confiança junto à sociedade. Para isso, é pre
ciso ter uma sintonia do trabalho do legislati

vo com os anseios do cidadão. Nesse aspecto,
quero dar minha contribuição.

Por isso, busco saber o que os moradores

autoridades do estado aos ministérios. E, des

das cidades acreanas querem do meu man

vieram as obrigações do cargo, inclusive a de

uma das minhas prioridades: a instalação

de 2013, com a vice-presidência do Senado,
dirigir os trabalhos no plenário.

Tenho dado uma atenção especial à libe

ração de recursos para o governo do estado

dato no Senado. Em 2014, vou seguir com
dos conselhos em todos os municípios. Isso
é tão importante quanto aperfeiçoar minha
atuação no legislativo.
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Política com brilho

E

m 2013, o senador Jorge Viana figu

trabalho no Congresso como primeiro vice

Cabeças do Congresso” feita todos os

discutem os temas mais polêmicos (como Có

rou pela terceira vez na lista dos “100

anos pelo Departamento Intersindical de As
sessoria Parlamentar (Diap). É o único par

lamentar do Acre na lista. A escolha foi feita
entre 594 parlamentares.

ma Política) o credenciam para as discussões
mais qualificadas do País.

Em dezembro passado, a revista Veja, numa

matéria assinada pelo cientista político Fabiano

guem se diferenciar dos demais pela capacida

Estudos Sociais e Políticos da Universidade do

de de conduzir debates, negociações, votações,

articulações e formulações, seja pelo saber,
senso de oportunidade, eficiência na leitura da

realidade, que é dinâmica, e, principalmente,
facilidade para conceber ideias, constituir po

sições, elaborar propostas e projetá-las para o
centro do debate, liderando sua repercussão e

tomada de decisão”. Nos três anos (2011, 2012
e 2013), o senador foi considerado um dos me
lhores articuladores do Congresso.

“Graças a Deus estou dando conta do reca

do”, comentou Jorge Viana ao ver seu nome

Santos, pesquisador e professor do Instituto de

Estado do Rio de Janeiro, publicou o “Ranking
do Progresso” onde Jorge Viana figura com a

nota 7,6 (numa escala de 1 a 10), ficando em
primeiro lugar entre os senadores do PT - jun

to com a senadora Angela Portela - e no 5º

lugar geral, considerando todos os senadores.
A revista faz referência a um estudo feito pelo
Instituto e pelo Necon (Núcleo de Estudos so

bre o Congresso) que apresenta uma análise
dos parlamentares que não se enquadram na
categoria “toma lá, da cá”.

Segundo Fabiano Santos, os congressistas

entre os melhores pelo terceiro ano consecu

escolhidos revelam “um forte empenho em tor

mandatos do senador Tião Viana e da senado

econômico do país”, e atribui “às manifesta

tivo. Ele afirma que procura inspiração nos
ra Marina Silva. Ex-prefeito de Rio Branco por
um mandato de quatro anos e ex-governador

por dois mandatos seguidos, agora como se
nador exerce pela primeira vez a função legis

lativa. Quem conhece sua trajetória política,
entretanto, não se surpreende pelo brilho. Em

menos de duas décadas (de 1992 a 2010),

no de causas cruciais para o desenvolvimento

ções de junho” a força que impulsionou de for

ma surpreendente a atividade de deputados e

senadores em 2013. Na verdade, a trajetória
bem sucedida do senador acreano, com carac

terísticas de muito trabalho e competência,
antecede à motivação sugerida pelo cientista.

Atualmente, Jorge Viana se empenha em

Jorge conquistou pelo voto os mais cobiçados

criar conselhos do mandato em todo o Acre e

sua marca de competência e ousadia.

florestania com o objetivo de chamar a aten

cargos da política e, por onde passou, deixou

Foto: Andé Corrêa

digo Penal, Novo Código Florestal e a Refor

Os “Cabeças” do Congresso, na definição do

Diap, são “aqueles parlamentares que conse

Jorge Viana é um político de prestígio re

gional e nacional. Sua história no Acre e seu
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-presidente do Senado e nas comissões que
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difunde, através do Senado, o sentimento de

ção da comunidade nacional para a Amazônia
e sua potencialidade.
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Limites para gastos
dos candidatos
nas campanhas
Por motivos óbvios, a Reforma Política

avançou pouco no Senado, mas o senador Jor

ge Viana continuou na luta. Ainda em 2011,
apresentou um projeto de lei criando limites
para os gastos de campanha dos candidatos
nas eleições. E o objetivo era claro: reduzir a
influência do poder econômico sobre os desti
nos da disputa eleitoral. Atualmente, este pro

jeto está na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), já tendo recebido relatório

favorável do senador Aloysio Nunes Ferreira,
Foto: André Corrêa

que é líder do PSDB no Senado.

Proibição de
doação eleitoral
por empresas

Senador Jorge Viana em pronunciamento no plenário do Senado

Na luta pela
reforma política

D

o senador acreano não parou por aí. Em ju

lho de 2013, apresentou um projeto de lei
para proibir o financiamento de campanhas
eleitorais por empresas. Sua proposta rece

esde que iniciou no legislativo, em

ex-procuradores da República, senadores e

alguém é, antes de tudo, votar nas ideias que

envolveu intensamente com a discus

Sem perda de tempo, Jorge mobilizou seu

sistema político baseado em partidos ou em

2011, como senador, Jorge Viana se

senadoras destacados.

são sobre Reforma Política. Na verdade,

gabinete para começar a discussão do tema

to, ele foi instado pelo presidente do Sena

e especialista no assunto para acompanhá-lo:

apenas 10 dias após empossado no manda
do, José Sarney (PMDB), a tornar-se mem
bro da Comissão de alto nível encarregada

de fazer o anteprojeto da reforma política.
Lá, o senador acreano esteve ao lado de ex

-presidentes, ex-governadores, ex-ministros,
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Persistindo na luta pela reforma política,
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pelo Acre, e convidou um constitucionalista

essa pessoa representa. Afinal, queremos um

pessoas? O correto é escolher partidos, mas
nem sempre isso acontece na prática”.

Já naquele ano, o primeiro do seu mandato

Thales Machado, consultor do Senado. Am

de 8 anos, Jorge Viana dizia: “Pode ser que a gen

nizadas na capital Rio Branco, e em Cruzeiro

dever de lutar por ela. Sem a reforma política, os

plas e representativas reuniões foram orga

do Sul. Nesses encontros, Thales Machado
passou algumas lições. Uma delas: “Votar em

te não faça uma grande reforma, mas temos o
partidos e a classe política vão seguir perdendo
prestígio e o Brasil sai perdendo com isso”.

beu apoio da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e do Movimento de Combate à Corrup

ção Eleitoral. Infelizmente, por contrariar o
interesse econômico de poderosos financia
dores, o projeto foi rejeitado, sob o argumen

to de que seria inconstitucional. Nada mais

absurdo. Meses depois, o próprio Supremo
Tribunal Federal começou a julgar uma ação

proposta pela OAB sobre o mesmo tema e

quatro ministros já declararam seus votos,
todos no mesmo sentido da proposta que o
senador apresentou.
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“Caixa dois” como
crime eleitoral
Por fim, Jorge Viana apresentou no ano

Maus políticos não
querem a Reforma
Em fevereiro, antes, portanto, das mo

passado um projeto para tornar crime a práti

bilizações de rua, Jorge fez um discurso no

de cinco a dez anos e multa. Como se vê, ape

necessidade do Congresso retomar os debates

ca do “caixa dois” eleitoral, com pena de prisão
sar dos obstáculos que vem encontrando, Jor

ge Viana não desiste de lutar pela boa política.

Manifestações
de rua

plenário do Senado Federal para defender a
sobre as reformas política e tributária. “Quem
não quer a reforma política?”- indagou, e ele

mesmo respondeu: “os maus políticos”! Pou

cos dias depois publicou um artigo no blog do

jornalista Luis Nassif, no qual condenava “o
financiamento privado da política brasileira”.

Para Jorge Viana, “é chegada a hora de o Brasil

Para o senador acreano, “a verdadeira

acabar com o poder do dinheiro nas eleições”.

reforma política, que realmente atenda aos

urgência na reforma política “para o Brasil sair

não pode abrir mão de algumas ideias: (1)

Durante todo o ano de 2013, Jorge cobrou

dessa armadilha onde eleição não tem fim e a

credibilidade da classe política diminui a cada
dia”. Nesse sentido, o senador mostrou-se favo

rável às restrições aos novos partidos políticos
no uso dos recursos do fundo partidário e do
tempo de rádio e tevê. Mas, defendendo sem

pre que essas mudanças valessem a partir das
eleições de 2018, para não impedir o funcio

namento dos partidos que estavam em vias de
formação, como a Rede Sustentabilidade.

interess es do país e ao clamor das ruas”

fim do poderio econômico na eleição, com
proibição de doação de pessoas jurídicas e
teto de gastos para os candidatos; (2) re

dução do número de partidos, limitação de
acesso ao fundo partidário e do tempo na

TV, e permissão de candidaturas avulsas;
(3) fim da coligação proporcional, redução
do número parlamentares e reduç ão do nú
mero de assinaturas para projet os de ini
ciativa popular.

Em 2013, as manifestações de rua ocor

ridas por todo o país, em junho e julho, dei
xaram os partidos políticos em estado de

perplexidade, impondo o tema da reforma
política como prioridade absoluta. Para Jor

ge Viana, os questionamentos da sociedade
melhoraram o Congresso, e todos os líderes
de instituições, em especial a presidenta Dil

ma, procuraram dar respostas ao movimento.

“Nós, que desde o começo do ano tínhamos
tentado estabelecer uma pauta legislativa no
Senado e na Câmara, agora fomos pautados
de fora para dentro”, ressaltou o senador.

O mais importante, segundo Jorge, é que

o Senado incorporou o chamamento das ruas

e assim se reaproximou das reivindicações
da sociedade brasileira. “Ninguém quer meia
cidadania, aliás, não existe meia cidadania; o
que se quer é cidadania plena”, disse.

Antes das
manifestações, o
senador já alertava
que a paciência
estava acabando.
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Manifestações populares de junho
tomam conta do Congresso Nacional
Foto: Blog Augusto Nunes
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Jorge Viana traz relator
do novo Código ao Acre
Em junho de 2013, depois de ter realiza

sobre a redução da maioridade penal” - argu

Cruzeiro do Sul, Jorge Viana, cumprindo um

hediondos praticados por menores têm cres

do um encontro em Rio Branco e outro em
compromisso de seu mandato de realizar de
bates de temas importantes no Acre, organi
Foto: Karen Araújo

zou um encontro, em parceria com a OAB/AC,
para discutir a proposta do novo Código Penal

brasileiro, com a presença do senador Pedro

Mudando o Código
Penal brasileiro

N

esses três anos de mandato, o sena

que 84% delas vivem em áreas urbanas, mui

debates sobre violência urbana e cri

Com leis desconectadas da realidade

dor Jorge Viana tem sido atuante nos

minalidade. Não foi por acaso sua indicação

atual, a criminalidade encontra campo livre

reforma do código e das leis do sistema penal.

do o Código Penal foi reformado, os homicí

para ser membro da comissão que discute a

Lá, encontrando o reconhecimento dos seus
colegas senadores, logo foi conduzido à vice
-presidência da comissão.

O senador acreano defende a necessidade

de o Congresso Nacional aprovar, com urgên

cia, um novo Código Penal para assim colocar
essa legislação brasileira no século 21: “a lei
em vigor é de 1940. A realidade nacional mu

dou muito nesses mais de 70 anos. Quando o
Código Penal foi criado em 1940, o Brasil ti

nha 41 milhões de pessoas e apenas 30% da

população brasileira vivia nas cidades. Hoje, o
país tem quase 200 milhões de pessoas, sendo
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tas vezes em condições precárias”.
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para avançar. Em meados dos anos 80, quan

dios no Brasil totalizavam 13 mil registros
por ano. A proporção era de 12 a 13 homi

mentais e estudantes.

Como resultado dos debates realizados,

apresentou no Senado a proposta de altera

ção no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) para aumentar de 3 para 8 anos a pena
máxima de internação para os menores infra
tores que cometerem crimes hediondos. “Pen

so que essa é uma alternativa viável ao debate

de que “esses dados mostram a necessidade

“O novo Código Penal é uma matéria po

plexos e vão do aborto à legalização de dro

só para citar alguns exemplos. E isso tudo

num país que tem mais de 1.100 leis sobre
crimes e 50 mil homicídios por ano. Como

membro e Vice-Presidente da comissão que
elaborou a proposta do novo Código Penal,
entendo que é fundamental, ouvindo a so

ciedade, aprovar essa lei o quanto antes”,
defende o senador.

“Se um dia fomos cordiais,
hoje estamos ficando bestiais”
O senador Jorge Viana defende o direito à

jornal Correio Braziliense, a quem deu es

como ocorreu em diversas cidades brasilei

por ano no Bras il, mais de 43 mil mortes

ras desde junho de 2013. “As manifestações

assustadores, Jorge Viana chega à conclusão

14,4 mil em 2012 (aumento de 80%).

gas, maioridade penal e crimes ambientais,

cada grupo de 100 mil pessoas. O país as

milhão de pessoas. Diante desses números

aumentaram de 8 mil casos em 2000 para

res, membros de organizações não governa

livre manifestação e que elas sejam pacíficas,

siste, a cada 20 anos, ao assassinato de um

atos infracionais praticados por adolescentes

lêmica, os temas que ele envolve são com

cídios para cada 100 mil habitantes. Agora,
a mesma taxa subiu para 26 homicídios em

cido no país: só na cidade de São Paulo, os

Taques, relator da Comissão no Senado, e um

público de desembargadores, juízes, promoto
Seminário sobre a Reforma do Código Penal, realizado em Rio Branco, com a OAB - AC e presença do senador Pedro Taques

mentou, informando que os casos de crimes

são parte da democracia”, diz. Entretanto, ele

condena a atitude de criminosos que se in

filtram no movimento para cometer atos de

tas declarações: “São 50 mil assassinatos
no trânsito, quase 100 mil vidas perdidas.
Se um dia fomos cordiais, hoje estamos fi
cando bestiais”.

Acrescentou ainda que no assassinato

vandalismo e violência.

covarde de um jornalista, no quebra-quebra

Precisamos nos atualizar”. Afinal, “quem de

Viana reproduziu colunas de prestigiados jor

confrontos no campo de futebol, “tudo fala de

dade de quem está solto”.

ra e a colunista política Tereza Cruvinel, do

de fazermos o novo Código Penal brasileiro.
veria estar preso na cadeia, tira a tranquili

Em falas no Plenário do Senado, Jorge

nalistas como Jânio de Freitas, Zuenir Ventu

desnecessário no metrô de São Paulo ou em
um país que perdeu o jeitinho e hoje se move
com ódio e intolerância”.
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Dialogando através
da imprensa

O

senador Jorge Viana sempre gostou

em veículos de comunicação de televisão e

nalistas. E no diálogo com a socie

a mais pelo rádio. Hoje, transita bem na inter

das redações e de conversar com jor

dade, que sempre procurou fazer através da
imprensa, expressa a sua independência das
amarras políticas. Partidário, gosta de deixar

apego à mídia mais convencional.

Jorge Viana dá uma atenção especial à im

prensa acreana. Toda semana, dialoga com o

dor presente no plenário e nas comissões é

jornais impressos. No último ano, com a aju

sempre procurado por diferentes setores da
mídia para se posicionar e opinar sobre te

mas polêmicos. São comuns suas aparições

Acreanidade

net, nas redes sociais, mas não esconde seu

clara sua opinião.

Como vice-presidente do Senado e sena
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nos jornais. Mas, Jorge sempre teve um gosto

povo acreano através das rádios, televisões e
da de assessores, o senador criou uma conta

no twitter, um site e uma fan page que estão
entre os mais visitados do Acre.
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Tudo que podia ser feito, o governo do Acre

encontrar uma solução definitiva.” O senador

Em dezembro de 2013, a Comissão de Re

federal, em parceria com o governo do Acre,

fez”, pontuou o senador.

lações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal realizou, em Brasileia, uma audiência
pública, atendendo a um requerimento do se
nador Jorge Viana, com a presença do presi

dente da Comissão, senador Ricardo Ferraço

Jorge Viana informou também que o governo
construiu uma proposta que será implemen
tada ainda em 2014 para mudar em defini

tivo essa situação e regularizar a imigração
através do Acre.

(PMDB–ES), parlamentares acreanos e repre
sentantes da ONU e do Ministério da Justiça.

Na audiência, lideranças comunitárias e

representantes institucionais puderam se po
sicionar. “Chegamos ao limite!” Esta foi a ex
pressão mais utilizada pelos presentes. Se an

tes o sentimento era de solidariedade, agora é
Foto: Pedro Devani

de impaciência com a falta de solução, o que
gera um perigoso sentimento da população.

buscar junto ao ministro da justiça Eduardo
Jorge Viana esteve em Brasileia com a Comissão de Relações Exteriores do Senado e conversou com haitianos

Cardoso, um desfecho prático para a situação

na fronteira do Acre com o Peru: “Temos que

Haitianos

coibir essa rota ilegal; juntar esforço da diplo

macia dos países Peru, Equador e Bolívia para

Foto: MV Neves

O senador Ricardo Ferraço prometeu

Comissão do Senado, em Rio Branco, antes de
embarcar para Brasileia em dezembro de 2013

Acre: fronteira do mundo

D

esde 2010, o Acre convive com um

que evidencia a existência de uma rota esti

origem no Haiti e entra no estado atra

equatorianos e peruanos que constituem

fluxo migratório permanente que tem

vés do Peru. Em apenas três anos, já passaram

pela fronteira mais de 16 mil pessoas. Essa
migração teve início com o terremoto que pra

verdadeiras máfias que se alimentam da tra
gédia dos refugiados.

Essa grave situação levou o senador Jorge

ticamente destruiu o Haiti, em janeiro daque

Viana a Brasileia por diversas vezes, ao lon

melhores condições de vida aqui no Brasil.

“Não está havendo descaso, nem do governo

le ano, fazendo com que muitos procurassem
Mas, esse problema vem se tornando

cada vez mais grave porque, diariamente,
mais imigrantes chegam a Brasileia. Agora, não
só haitianos, mas também dominicanos, senega

leses, nigerianos, camaroneses, entre outros. O

82

mulada e mantida por coiotes colombianos,
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go do ano de 2013, em busca de soluções.
do estado, nem do governo federal, com rela

ção ao problema. Já foram aplicados mais de

“Não podemos
abrir mão da
generosidade
acreana, que é
uma tradição
nossa, a nossa
cultura!”
Jorge Viana

R$ 7 milhões no atendimento aos migrantes,
e a cada dia eles deixam o Acre, legalizados,
para trabalhar em outras regiões do país.
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Defendendo
vidas

D

esde sua origem, o Acre é anualmente
atingido pelas cheias dos rios, o que
quase sempre provoca alagações em

áreas urbanas e traz grandes e graves preju

ízos à população, em especial às famílias de
menor renda.

Depois de ter sido prefeito de Rio Branco

anos, o senador Jorge Viana conhece exata

mente as imensas dificuldades enfrentadas por
estados e municípios atingidos por desastres

Foto: SECOM

por quatro anos e governador do Acre por oito

naturais. O que torna extremamente importan
te o apoio do governo federal, que nem sem

Todos os anos as cidades acreanas, sobretudo Rio Branco, sofrem com as enchentes
do rio Acre e milhares de famílias precisam ser atendidas pelo governo e prefeitura

pre tem a agilidade ou a eficiência necessária.

Por isso, desde o início de seu mandato, o

Alagação

senador Jorge Viana tem se empenhado para
melhorar a atuação da Defesa Civil no terri
tório nacional. Ainda em 2011, no seu pri

Todos os anos tem enchentes na Amazônia

meiro ano como senador da República, Jorge

e, por isso, governos e prefeituras são mobili

rária para alterações no Sistema Nacional de

De um modo geral, no inverno (novembro a

propôs a criação de uma Comissão Tempo

zados para atender milhares de desabrigados.

Defesa Civil, da qual assumiu a presidência,

abril), o nível dos rios sobe mais de 10 me

realizando audiências em todas as regiões do

tros e transbordam, invadindo residências e

país. O trabalho dessa comissão resultou em

estabelecimentos comerciais. Dependendo do

diversas propostas para a melhoria do atual

tamanho da alagação, muitas precisam ser re

modelo brasileiro de prevenção e reação aos

movidas para abrigos ou casas de parentes, e

desastres naturais.

o poder público tem que decretar estado de

Apesar da conclusão dessa importante

emergência e compensar as perdas.

contribuição do Senado ao país, o senador Jor

No Acre, governo e prefeituras trabalham

ge Viana não descuidou dos acontecimentos

para remover famílias que moram nas áreas

situações como a alagação que devastou Bra

Tião Viana executa em Rio Branco o projeto Ci

posteriores. Prestou decisivo apoio em graves

de risco para um lugar melhor. O governador

gação já registrada no Rio Madeira que está
prejudicando sensivelmente os acreanos.
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dade do Povo, uma obra com mais de 10.500
Foto: SECOM

sileia em 2012 e, recentemente, na maior ala

unidades habitacionais para atender priorita
riamente a essas famílias, de forma definitiva.
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A importância da ponte
A interrupção do trecho Porto Velho–Rio

Madeira e mais próximo de Porto Velho. Sobre

tários sobre a ligação terrestre entre os dois

cável atraso, ela foi licitada e a ordem de ser

Branco da BR-364 gerou apreensão e comen

estados (Acre e Rondônia). Muitos pensam

que ela ocorreu na travessia do Rio Madeira,
feita atualmente através de balsa e cuja cons
trução de uma ponte iniciará ainda este ano.

A esse respeito o senador Jorge Viana fez

um oportuno esclarecimento em sua Fan Page:
“Como vemos na foto de Sergio Vale, este é

viço já foi dada”. Mas, a alagação apontou um
novo desafio: a necessidade de elevar em dois
metros o nível da BR-364, onde houve trans

bordamento do rio. “Vou lutar por essa obra,

que tem que ser priorizada. O Acre não pode
ficar isolado por via rodoviária. A boa políti

ca e a boa engenharia podem resolver isso”,
declarou Jorge Viana.

Foto: Sérgio Vale

outro trecho da BR-364, longe da travessia do

a ponte do Madeira, felizmente e com inexpli

O transbordamento do Rio Madeira interditou um trecho da BR-364 dificultando o
abastecimento de combustível e alimentos para o Acre

Água do Madeira
Em 2014, a tragédia veio dos Andes e da re

segurança”. A lâmina d’água, segundo a PRF,

Rondônia e do Acre. As chuvas nas cabeceiras

asfalto, com forte correnteza. É a pior cheia

do Rio Madre de Dios, no Peru, e no Rio Beni,

na Bolívia, fizeram o Rio Madeira transbordar e
complicar a vida de rondonienses e acreanos. O
Acre depende do abastecimento de combustí

vel e alimentos que chegam pela BR-364, única
via de ligação terrestre com o País.

As coordenações regionais do Depar

tamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) e da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) decidiram interromper par

cialmente o tráfego de veículos pela BR-364

no dia 19 de fevereiro alegando “questão de

passou de 80 centímetros acima do nível do
em 100 anos. O senador Jorge Viana soli

citou ao DNIT e PRF apoio aos ribeirinhos

atingidos no Estado de Rondônia. Com essa
cheia recorde, muitos questionam a interfe

rência das usinas hidrelétricas do Madeira.
Em respeito aos questionamentos levanta
dos, Jorge Viana apresentou dois requeri

mentos no Senado solicitando uma posição
oficial do Ministério dos Transportes e de
Minas e Energia se há ou não relação das

usinas de Jirau e Santo Antônio com a cheia
do Madeira e o alagamento da BR-364.

Foto: Sérgio Vale

gião do Beni, na Bolívia, afetando os estados de

Antes da interdição da BR-364, caminhões pesados insistiram em atravessar o trecho alagado
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agropecuária com melhor aproveitamento
de áreas já desmatadas.

O projeto Ruas do Povo é inédito no país.

Tião está pavimentando com tijolos queima

dos e asfalto todas as ruas da capital e das

21 cidades do interior, beneficiando milhares
de famílias, ainda mal atendidas por serviços
públicos básicos.

O projeto Cidade do Povo, também inédito,

Foto: Pedro Devani

pelo menos na Amazônia, prevê a construção de
10 mil 518 casas populares de qualidade, prio

áreas de risco ou alagadas. Quando concluído,
Cidade do Povo em construção: as casas do projeto começarão a ser entregues em 2014

Tião Viana faz história
com a Cidade do Povo

te 50 mil pessoas. O projeto é executado por
empresas locais e gera milhares de empregos.
Foi concebido seguindo o conceito de sustenta

Vista aérea do Complexo de Piscicultura de Rio Branco

públicos de qualidade para ser referência de

programa de sustentabilidade”. O senador ex

O investimento do Cidade do Povo, na ordem

cipais riquezas do Acre: “Nos temos a riqueza

bilidade e urbanismo, e contará com serviços
política de ocupação urbana no país.

O médico Tião Viana é o terceiro gover

de 1,1 bilhão de reais, resulta de uma parceria

governa o estado desde 1999. A trajetória

através do programa Minha Casa Minha Vida.

nador eleito pela Frente Popular do Acre, que

do governo do estado com o governo federal

vitoriosa liderada pelo Partido dos Trabalha

As obras estão bem adiantadas e boa parte das

dores começou com a eleição do engenheiro

florestal Jorge Viana, seu irmão, que cumpriu
mentais no estado com o Governo da Flores

aprofundou as mudanças. Tião Viana ganhou
o governo em 2010 e assumiu em 2011.

guimento ao Programa de Desenvolvimento

chegando a presidente do Senado e contri

cessores, Tião Viana se destaca na execução

tismo a função de senador durante 12 anos,
buindo no período para dar suporte aos go

vernos de Jorge e Binho, e a aprovar emendas
e projetos que garantiram recursos substan

ciais para o Acre. Na função de governador,
ele imprime sua própria marca na administra
ção com a visão de médico e humanista.

Acreanidade

A ideia de aumentar a produção no Acre

mentais, inclusive na pecuária e nos peque
dores da floresta e do campo.

Outro grande marco do governo Tião Via

na é a garantia de trafegabilidade da BR-364

o ano inteiro, no trecho que liga Rio Branco a

Cruzeiro do Sul. Este é um sonho que durou
mais de três décadas sem solução. É o sonho
acreano da integração definitiva.

de grandes projetos de alcance social como

Tião Viana é o governador acreano que

Ruas do Povo, Cidade do Povo, Piscicultura

mais se fez presente no interior do estado. Na

e apoio aos pequenos negócios. Além de ou

capital, Rio Branco, fez importantes parcerias

tros relacionados a produção com geração
de aves e suínos, e também os que apoiam a

peixes é um ótimo negócio” – disse o senador.

nos negócios que envolvem muitos trabalha

Sustentável do Acre, iniciado por seus ante

de emprego e renda, tais como o da produção

uma boa ideia. E manejar água para produzir

çado e é o mais completo do país. Para o se

Com a responsabilidade de dar prosse

O atual governador ocupou com brilhan

da floresta e a das águas. O manejo é sempre

está presente em muitas atividades governa

nador Jorge Viana, “é bem adequado ao nosso

ta. O historiador e educador Binho Marques

plica que o projeto aproveita uma das duas prin

casas serão entregues ainda em 2014.

O projeto de Piscicultura está bem avan

dois mandatos promovendo mudanças funda
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receberá uma população de aproximadamen

Foto: Sérgio Vale

rizando as famílias de baixa renda que vivem em

com o ex-prefeito Angelim e tem sido funda
Jorge Viana, Tião Viana e Binho Marques: três governadores
do PT que transformaram o Acre e a vida dos acreanos
Foto: Sérgio Vale

mental para o bom desempenho do atual pre
feito Marcus Alexandre.
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Rio Branco sustentável

uma verba no ministério. Falei com o gover

nador Tião Viana, que imediatamente apoiou
e criou as condições para receber o dinheiro.
Depois, graças à competência do nosso prefei

Marcus Alexandre honra nossa história
e constrói o futuro

to, o apoio do senador Aníbal e o empenho do
Tião conseguimos viabilizar a execução direta
da obra do Shopping pela Prefeitura”.

O

ano de 2013 foi muito especial para

Os R$ 17 milhões liberados pelo governo

Rio Branco que completou100 anos

federal, segundo Jorge Viana, “são fruto da

Marcus Alexandre, o 99º da história munici

nua a nos ajudar no Acre”. No início desse ano,

da instalação do município. O prefeito

sensibilidade da presidenta Dilma, que conti

pal, com apoio do gabinete do senador Jorge

o ministro do Turismo, Gastão Vieira, veio pes

Viana, elaborou um livro que conta, através de

soalmente a Rio Branco participar da assinatu

histórias, notícias e fotografias, essa secular

ra da ordem de serviço para a construção do

existência. O lançamento reuniu os três prefei

Shopping Popular. A obra vai gerar centenas

tos: Jorge Viana, Angelim e Marcus Alexandre.

de empregos diretos e indiretos, e irá alterar

Além disso, 2013 foi também o primei

o cenário do centro da cidade, valorizando os
Foto: Marcos Vicentti

ro ano da gestão Marcus Alexandre que deu
continuidade ao trabalho iniciado pelo prefei

to Jorge Viana e retomado pelos oitos anos de
Angelim. O prefeito vem imprimindo um rit

mo muito forte de ações por todos os bairros
da capital, com participação da comunidade.

Prefeito Marcus Alexandre

cerca de 580 visitas aos bairros de Rio Bran

humildade ao afirmar que ‘Essa é uma manei

mia local. Uma “Comissão de Transparência”,

Foto: Karen Araújo

constituída pela prefeitura e população, acom

Francisco e da Rodoviária, incluídas no PAC

execução e conclusão do projeto.

tares do senador Jorge Viana vão garantir

panhará desde o processo de licitação, até a
O prefeito Marcus Alexandre e o senador

Mobilidade. Além disso, emendas parlamen

a construção dos Terminais da CEASA, da

De fato, em apenas um ano, o prefeito fez

prefeito dá uma bela lição de trabalho e de

Jorge Viana compartilham um olhar voltado

co, mais de um bairro por dia, contando sem

ra de você ouvir e acompanhar os moradores

dade de soluções sustentáveis. Nesse sentido,

Rio Branco (1993-1996) fiz a primeira ciclovia.

são de absoluta prioridade. O prefeito ressal

mos essas ciclovias. Com o governador Binho

pre com a parceria do governador Tião Viana

para resolver problemas da cidade. “Nosso

e diminuir os erros’. É por isso que ele e sua
equipe, em apenas um ano, já conquistaram

o apoio e a confiança da grande maioria da
população, com aprovação de 91% das pes

soas de Rio Branco, o que é algo fantástico”,
destacou o senador Jorge Viana.

“Uma das coisas do mandato de senador

que muito me orgulha é usá-lo para benefi
ciar nossa população e nosso Acre”, disse Jor
Foto: Sérgio Vale

ge, explicando como conseguiu uma verba de
R$ 17 milhões para aplicar na construção do

Shopping Popular em Rio Branco. “Encontrei
Ciclovia da Via Chico Mendes em Rio Branco
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pequenos comerciantes e aquecendo a econo

Encontro dos três prefeitos no lançamento do livro
sobre os 100 anos do município de Rio Branco
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uma brecha orçamentária e consegui liberar

para o futuro da capital buscando dotar a ci

as questões relacionadas à mobilidade urbana
ta que “a parceria da prefeitura com os sena
dores Aníbal Diniz e Jorge Viana foi funda

mental para garantir mais de R$ 65 milhões
junto ao governo federal para o município em
2013. Desse total, R$ 57 milhões vão ser uti

lizados para duplicação de sete importantes

avenidas da capital - Estrada da Floresta, da
Sobral, Campo Grande, São Salvador, Getúlio

Vargas, Estrada das Placas, Apolônio Sales,
e João 23 - e para a construção dos Termi

nais de Integração na região do bairro São

UFAC e do bairro Vanderlei Dantas.”

Jorge Viana lembra que “quando prefeito de

E ainda: no governo (1999-2006), multiplica

Marques (2007-2010) e o prefeito Raimundo
Angelim (2005-2012), e agora com o Tião e o

Marcus Alexandre, Rio Branco segue a trilha de
uma cidade sustentável do ponto de vista dos
transportes. Com o apoio de uma das empresas
mais inovadoras do Brasil, a TC Urbes, nós va
mos implantar as primeiras estações de bicicle

tas compartilhadas já em 2014, fortalecendo a
integração de ciclovias com o transporte públi

co. Com isso, nossa capital vai ganhando cada
vez mais ares de cidade saudável”, concluiu.

Rio Branco, 1912
Acreanidade Acervo: Fiocruz
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Boa política
na internet

P

interesses dos cidadãos, é preciso es

música e cultura. Tudo com a cara de um

O senador Jorge Viana começou a criar, em
2013, os conselhos de mandato, para que as

informações sobre política, história do Acre,
mandato que está intimamente ligado às coi
sas do Acre e da Amazônia.

Em média, 1.100 pessoas visitam dia

comunidades indiquem o que deve ser priori

riamente o site, um número de visitantes

tra ferramenta tem contribuído nessa aproxi

esse espaço num destaque entre os sites de

dade em seu trabalho no legislativo. Mas, ou
mação: a internet, especialmente com o uso
das redes sociais.

Já nas redes sociais, a prioridade é apro

A FanPage do senador já passa dos 32 mil

expressivo que tornou, em pouco tempo,
políticos acreanos. Um lugar com jeito de

A partir de maio de 2012, Jorge

seguidores, e uma média de visualizações que

o senador faz questão de personalizar ao má

ao alcance de mais de 600 mil visualizações

ximo sua participação. Além da credibilidade,
é preciso exercitar a síntese, o que pode ser
complicado pra quem vive o dia a dia do par

lamento e dos longos discursos. Mas, Jorge

vem também se mantendo fiel ao conceito de
naturalidade e ganhando cada vez mais se

guidores. No momento, são cinco mil pessoas
que acompanham o senador no microblog.

Já no Facebook, a diversidade de conteúdo

é o que se destaca. As informações vão sur

gindo das mais variadas e espontâneas formas.

Um texto, um vídeo, uma citação, tudo cabe

Viana passou a utilizar um

todos os níveis, feita por diferentes pessoas.

ximar o mandato dos cidadãos usuários das
novas tecnologias. Em sua conta do Twitter,

dereço certo para o navegante em busca de

tar próximo e manter o diálogo permanente.

num território onde a comunicação se dá em

do com o mundo.

ara se fazer a boa política, aquela ver
dadeiramente comprometida com os

Acre, com um olhar para o Brasil e conecta

cresce a cada dia. Suas publicações chegam
em uma semana. Numa única postagem so
bre o Rio Madeira 2.476 pessoas curtiram,

2.018 compartilharam, 280 comentaram e,

impressionantemente, 154.816 visualizaram.
A página é feita pelo próprio senador e sua

equipe de Brasília e do Acre. E é exatamen
te essa participação direta que faz da página

um espaço de interação real entre o senador
e seus seguidores.

A página no Facebook tem também um

bom espaço dedicado às belezas do Acre, ao

jeito acreano de ser, aos personagens que

site, uma conta no Twit
ter e uma página no
Facebook. E, como
sempre fez ao lon
go de toda a sua
carreira

política,

ele buscou inovar

na utilização desses

espaços virtuais. O

espírito é simples: as re

des sociais são lugares para

reunir boas ideias e falar das coi

sas do mundo, do Brasil e, claro, do Acre.

E isso, no mundo da internet, para um políti
co, significa ser rápido e inovador.

O site talvez fosse o maior desafio. Como

tornar atrativo algo que tende a ser estático?
A resposta foi torná-lo um portal que trata
de coisas básicas como o dia a dia do sena

dor, mas não se limita a isso. Diariamente,

“Para mim, internet
é sinônimo de
cidadania. No nosso
caso, florestania.”
Jorge VIana

são compartilhadas as pautas dos principais
veículos da internet. O site também é o en
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nascem nas comunidades, ao que acontece

aqueles que não seguem fórmulas batidas e

despontam nas entranhas da floresta. O que

ças estarão sempre um passo à frente.

sempre foi uma característica do Jorge: a va

conseguem se adaptar às constantes mudan
Apesar do pouquíssimo tempo de manda

lorização da cultura e da história acreanas,

to online, o senador Jorge Viana conseguiu

florestania. Todos esses fatores tornam o es

to é importante estar conectado a esta inevi

ou, em outras palavras, nossa acreanidade e
paço uma “caixa de ideias”, onde todos se sen
tem à vontade para opinar, criticar e sugerir.

Ainda existem poucas regras no mundo

virtual, mas uma delas é a de que nada dura

para sempre. O dinamismo característico da
internet exige uma constante adequação e

um nível de comunicação que mostra o quan

tável tendência. Para ele, o principal de tudo
isso é a proximidade que a internet pode ofe

recer com as pessoas. Para fazer a diferença
no mandato, é preciso estar atento às opini

ões da população, permitindo que se faça a
“boa” política no “mundo.com”.

Foto: Roberto Stuckert Filho

nos municípios acreanos, aos talentos que

Discurso de abertura da presidenta Dilma Rousseff na 68ª sessão anual da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU)

“Eu gosto mais de uma boa conversa de perto e poder compartilhar a
essência da vida que é o sentimento. Mas nesses novos tempos não custa
nada a gente ficar mais perto usando a internet.”
Jorge VIana

N

Representando o
Senado Federal

a condição de vice-Presidente, Jorge

parlamentar brasileira e se comprometeu em

deral em missões oficiais, inclusive

ter representação na Comunidade de Países da

Viana tem representado o Senado Fe

fora do Brasil. Uma das mais importantes foi

ter representado o Senado e acompanhado a

apoiar as articulações para que o Brasil volte a
Língua Portuguesa.

No segundo semestre do ano passado, o

presidenta Dilma, quando do discurso de aber

senador articulou a aprovação de um projeto

Nações Unidas (ONU), em setembro de 2013.

tuguesa e garantiu a reintegração do Brasil à

tura da Assembleia Geral da Organização das
Nessa abertura falaram também o secretá

rio-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o presiden

te dos Estados Unidos, Barack Obama. Jorge

Viana compunha a delegação oficial brasileira
junto com a ministra do meio ambiente Iza

que ajustou o tratado dos países de língua por

Comunidade. Jorge Viana foi indicado e será
membro da Comissão do Congresso Nacional
de Assuntos Relacionados à Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa.

Foto: Agência Senado

bella Teixeira e outras autoridades.

Jorge Viana também representou o presi

dente do Senado Renan Calheiros na Reunião
de Presidentes de Parlamentos da Comunida

de de Países da Língua Portuguesa (CPLP),
em Lisboa, em junho de 2013 (foto ao lado).

Na oportunidade, Jorge chefiou a delegação
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Alguns dias depois, o governador Tião

é o Papa Francisco. Quando estávamos cami

que talvez ele fosse também. E o Jorge Via

ramos com o Papa descendo do seu quarto.

Viana me ligou falando da viagem, dizendo
na me ligou várias vezes insistindo que eu
fosse, dizendo que a audiência estava con

firmada, graças à solicitação que o Ceppi
tinha feito através do cardeal Dom Claudio

ximação política por conta das mobilizações

populares na época, do trabalho da Igreja,
das Comunidades Eclesiais de Base, etc. – que

ansiavam por ver melhorias na administração

de Rio Branco. E também porque confiávamos
na administração do Partido dos Trabalhado

res, um partido novo que emergia com força
Foto: Assessoria

comunitária. Então, eu intermediei um conta

to da Prefeitura de Rio Branco com a cidade
de Reggio Emilia, uma rica cidade cuja base
econômica era e é o cooperativismo. Nesse

de um sindicalista italiano que colabora com

ou três anos, ainda com o Papa Bento XVI.

a viagem era importante, até, para falar com

nha última visita tinha acontecido há dois
Quando foi agora, em 2013, o Pe. Luiz Cep

pi, que trabalha comigo há muitos anos, veio
com a proposta de visitar o Papa Francisco
na companhia dele, do senador Jorge Viana e
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projetos em Xapuri. Pe. Luiz argumentou que
o Papa sobre Chico Mendes, no ano em que

O Jorge Viana, durante a conversa, pa

relação dos jovens com o meio ambiente, a

volta de 1993, nós tínhamos uma certa apro

Eu já tinha me despedido da Itália. Mi

ambiente muito familiar.

onde o Papa vive. Eu acabei me convencen

Quando o Jorge Viana era prefeito, por

D. Moacyr Grechi

sorriso e leveza que nos fizeram sentir em

recia seduzido pela figura do Papa. Falamos

do que valeria a pena ir.

Ao Papa Francisco,
com carinho!

Eles nos viu e logo se aproximou, com um

Hummes, amigo pessoal do Papa. O encon

tro estava marcado na Casa Santa Marta,

Jorge Viana, Dom Moacyr Grechi e o padre Luís Ceppi ( de costas no canto direito da foto) com o Papa Francisco

nhando para a sala de audiências, nos depa

período, tivemos a visita da prefeita da cidade
italiana que mais tarde convidou Jorge Via

na e seus principais colaboradores para uma
visita a sua cidade, donde surgiram diversos
projetos importantes que perduram até hoje.

Mesmo propenso, agora, a fazer a viagem,

ainda demonstrei indecisão. Afinal, meu nome
não constava da lista enviada ao Vaticano,
pois o convite do Jorge veio após a solicitação

da audiência feita através do cardeal de São
Paulo. E se, chegando lá, não me deixassem

sobre a Amazônia, Chico Mendes, a atual
Igreja da Amazônia e a falta de um clero lo

cal. O Papa insistiu comigo que tivéssemos

muita coragem e Ele lá nos apoiaria e que
não tivéssemos medo! E o Papa se mostrava
muito interessado, estimulando a conver

sa. Eu, pessoalmente, me sentia bem, leve,

num ambiente que nem de longe lembrava
os outros encontros com os papas anterio

res. Eu tinha levado um “sobretudo” para

me proteger do frio, mas nem o utilizei. E à
saída da audiência, estava me atrapalhando

em vesti-lo. Nessa hora, o Papa Francisco

me surpreendeu uma vez mais: apanhou
o “sobretudo” e fez questão de me ajudar
colocando a peça em meu ombro. Fiquei

muito embaraçado! Nesse clima, todos nós
nos sentimos tão bem, que é até difícil de
descrever. Acho que nos sentimos da forma

como Deus quer que todo cristão se sinta.
Sugeri que celebrássemos uma missa numa

pequena capela do Seminário onde Pe. Luiz
estudou que fica dentro do Vaticano. Jorge
lembrou a mim e aos outros que o Papa pe
diu três vezes que rezássemos por ele.

Desta vez, o Pe. Luiz Ceppi e o sindicalista

entrar? Eu não queria passar vexame! Mas,

aproveitaram para tirar diversas fotografias e

Foi uma visita muito bonita! Nós – o sena

Todos nos sentimos bem e eu agradeci

devido à insistência, fui.

saíram muito bem.

se celebrava os 25 anos da morte do líder se

dor, eu, o Pe. Luiz Ceppi e um sindicalista – fo

a Deus por ter aceitado o convite de visitar

datas relacionadas às lutas de Chico Mendes.

zes, dada à extraordinária figura humana que

meus planos.

ringueiro acreano. Ele sempre lembra essas

mos surpreendidos positivamente muitas ve

a Itália e o Papa que não constava mais de
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Dedico ao Leão esta revista,
o mais dedicado protetor e
servidor que tive.
JV

Roberto Moura
Com sua paixão pelo Acre e pela vida o Roberto Moura se foi, no
agosto de 2013. O Acre perdeu um de seus maiores empreendedores.
Eu perdi um amigo que, quando eu mais precisava, lá no começo da
minha vida pública, foi um dos que mais me ajudou.
Roberto era o maior empresário da nossa terra, um vencedor, um
grande empreendedor e apaixonado pelo Acre. Ele nos deixa um bom
exemplo: a sua devoção ao trabalho. É uma pena sua partida nessa
hora que o Acre precisa tanto de gente como ele. Nas suas empresas
e na tv Gazeta deixou sua marca.
Obrigado, Roberto, por seu trabalho e dedicação ao nosso Acre.
JV

Jorge Ferreira
Poeta, militante político, empresário de sucesso, fez do “Feitiço” o es
paço mais democrático de Brasília. O Jorge tinha muitas paixões: a sua
família, o PT e o Brasil. Era apaixonado pela vida e traduziu isso em
seus negócios. Brasília perdeu muito com sua partida, ficou mais triste.
Se foi uma das mais extraordinárias figuras humanas que conheci.
Se existe amigo do peito, ele era o que se pode chamar de amigo de
alma, de alma grande. Me ensinou que santo a gente não compra, ga
nha de presente. Se foi, mas me deixou o mais belo São Jorge da minha
casa e em mim as lições do fazimento.
JV

Revista editada durante o inverno amazônico de 2013/2014
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Rio Tarauacá
Foto: Kazuza Borges
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