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Prenderam os braços, mas não o cérebro que arquitetou o assassinato de Chico Mendes. 

Foram estas as palavras do geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira em palestra proferida em Dezembro de 1990, a 
respeito da condenação dos assassinos de Chico Mendes.

Nesta  palestra,  o  geógrafo  também alertava  para  os  vínculos  existentes  entre  os  assassinos  e  a  UDR -  União 
Democrática Ruralista. A UDR, organização conhecida pela truculência com que defende o chamado direito inalienável 
à propriedade, foi poupada do julgamento, apesar da notória oposição que sempre fez aos seringueiros.

Passados pouco  mais  de  dois  anos  do  encarceramento  dos  criminosos,  eis  que  a  opinião  pública  é  novamente 
assoberbada por informes estarrecedores vindos da região amazônica. Desta vez, noticiou-se a fuga de Darli e Darci, 
foragidos após uma evasão sem qualquer ingrediente espetacular.

Imediatamente, Osmarino Amâncio Rodrigues, virtual sucessor de Chico Mendes, mobilizou-se solicitando intervenção 
da União em seu Estado, face à conivência dos poderes públicos locais. 

No parecer de Osmarino a evasão, foi mais uma prova da impunidade que cerca os assassinos de trabalhadores rurais  
no país.

Os  fatos  parecem comprovar  as  palavras  de  Osmarino.  Tanto  Darli  quanto  Darci  cumpriam pena  em condições 
verdadeiramente paradisíacas. No país do massacre do Carandiru, ambos dispunham de um  frigo-bar instalado ao 
lado da cela na qual estavam encarcerados. Recebiam também visitas afetivas quando bem entendiam. A "fuga" por 
fim, transcorreu em clima de calma absoluta.

Foi a policia quem soltou os dois, sentenciou Osmarino Amâncio.

A fuga de Darli e Darci pode significar uma nova escalada dos grandes proprietários de terra contra o movimento dos 
Povos  da  Floresta,  atingindo  em  particular  as  suas  lideranças.  O  próprio  Osmarino  Amâncio  é  um  dos  nomes 
elencados na lista dos marcados para morrer.

Vítima de seis atentados, o último dos quais ocorrido em 4 de setembro de 1992, Osmarino Amâncio é odiado pelos 
latifundiários de todo o Acre. Apenas sua habilidade e extraordinário conhecimento da geografia local o colocaram a 
salvo dos pistoleiros da UDR.

Mais ainda, a notícia da fuga veio coroar um processo que responde pelo objetivo de minar o Movimento dos Povos da 
Floresta.  O Governo Collor,  apesar de se apresentar ao mundo como preocupado com a questão ambiental,  não 
concretizou nada deste compromisso.

Pelo contrário, tratou com descaso a política de preços da borracha e arquivou a instalação efetiva das Reservas 
Extrativistas, inviabilizando a sobrevivência de índios, seringueiros, castanheiros e ribeirinhos em toda Amazônia.

No Governo de Transição Conservadora de Itamar Franco, nada indica alteração destas diretrizes. As dificuldades se 
acentuam pela falta de apoio a propostas como a da inclusão de Castanha-do-Pará na merenda escolar.
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Apesar do auxílio  prometido por administrações progressistas como São Paulo, São Bernardo do Campo e Santo 
André, administradas pelo PT, a proposta perdeu-se em meio ao emaranhado burocrático de sempre. Processos, 
pareceres, carimbos e intermináveis reuniões técnicas, inviabilizaram a aplicação do projeto.

Mesmo as  Ongs não  escapariam de  algumas críticas.  Em 1990,  em viagem ao  exterior,  o  próprio  Osmarino  já 
denunciava que as chamadas Ongs afluentes estariam muito mais interessadas em produzir cartaz bonito (visando 
obtenção de verbas das Agências do Primeiro Mundo) do que realmente apoiar as lutas dos seringueiros.

Não fosse suficiente, o recente encontro de Lula com fazendeiros da UDR mostra um percalço adicional para a luta dos 
Povos da Floresta. Defensores da única proposta social e ecologicamente viável  de exploração da Amazônia - as 
Reservas Extrativistas - os seringueiros sempre encontram reduzida audiência junto aos "setores modernos" do PT, 
com os quais Lula tem mostrado irrefreável propensão em fazer coro.

São fatos como estes que dão razão aos pareceres de Osmarino Amâncio. No país do Carnaval, é muito fácil lutar pela 
Ecologia. É só não falar em Reforma Agrária e em direitos dos trabalhadores.

Infelizmente, Osmarino Amâncio está com toda a razão.
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