
EM DEFESA DO ACRE PARA NÃO VOLTAR AO PASSADO 

 

Nos últimos dias o Acre tem vivenciado um acalorado debate sobre o modelo de 

desenvolvimento em curso há 12 anos. O governo do Estado substituiu uma economia 

predatória dos recursos naturais por um desenvolvimento sustentável que respeita as 

particularidades de cada município de cada região acreana. O Zoneamento Ecológico 

Econômico-ZEE do Estado contribui para consolidar este modelo. 

Para os trabalhadores do Acre, organizados em centrais sindicais e em Sindicatos vem 

a público contribuir neste debate por avaliar que o projeto de desenvolvimento sustentável 

transformou para melhor a vida das famílias rurais e também das famílias que vivem na 

cidade. O governo acriano foi muito feliz quando mudou a base da economia acriana e passou 

a defender o desenvolvimento sustentável. Quando o mundo ainda não ouvia falar do 

aquecimento global pondo em xeque a vida do ser humano no planeta já nos próximos 50-80 

anos, o Acre destacava-se por defender uma nova forma de se relacionar com o meio 

ambiente. Hoje é respeitado por todas as nações do mundo pelas medidas visionárias. 

Mas nem tudo é perfeito. As centrais sindicais e sindicatos de trabalhadores acrianos 

têm críticas á forma como o manejo empresarial vem sendo executado em campo. Mas 

garantiu alguns ganhos, como por exemplo o manejo comunitário tem beneficiado 

exclusivamente família de pequenos produtores rurais. Não podemos esquecer que o Estado 

deve crescer para Todos. 

Isto sem falar no clima de medo que pairava sobre o Acre, onde o famigerado 

Esquadrão da Morte promovia torturas, mortes, tráfico de drogas, impunidade a estes 

criminosos e outros desmandos.  À população de bem restava apenas a opção de ficar calada 

para não sofrer retaliações.  A população tinha medo dos policiais e hoje, eles são respeitados 

pela sociedade. 

O número de pessoas abaixo da linha de pobreza era assustador, Na periferia reinava a 

miséria absoluta. O quadro da maioria dos bairros era de estado de calamidade sem 

pavimentação, sem cobertura de transporte coletivo. A sociedade estava refém do crime, não 

adiantava ligar para a polícia, pois os serviços de segurança pública não davam cobertura á 

maioria dos bairros. 

No interior a situação era deplorável, sem nenhuma perspectiva de melhoria na infra-

estrutura, nas condições de vida do povo. Hoje a zona urbana assim como a  zona Rural estão 

mais estruturadas e muitos outros avanços foram realizados pelo governo do Estado. Apesar 

de ainda não ser a situação ideal, melhorou muito em relação como estava 12 anos atrás e de 

como poderia estar se estivesse no mesmo ritmo e (des)modelo de desenvolvimento. 

O que está acontecendo é um jogo de interesse político. Quem não está no poder está 

desesperada e fazendo o jogo da contra informação. Importante destacar que a oposição que 

temos e que por mais de 90 anos esteve no poder no Acre, desde a administração do ex-

território, nunca fez política pensando no povo. Quem não se lembra da corrupção 

desenfreada? Dos milhares que eram saqueados dos cofres públicos? Lembram do Banacre 



que roubaram tanto a ponto do banco do Estado falir? E quem não se lembra da situação de 

calamidade  da saúde, onde os ratos roíam os pacientes no pronto socorro? E quem não 

lembra como era a educação dos nossos filhos?  

Os trabalhadores acrianos têm a clareza de que este governo que não é perfeito é 

importante registrar.  Porém até os mais lúcidos da oposição reconhecem que os 

trabalhadores do campo e da cidade têm conquistado avanços inquestionáveis no governo da 

frente popular. E não queremos voltar ao passado de salários atrasados e completo descrédito 

junto ao comércio acriano. Hoje todas as categorias do funcionalismo público acumulam 

conquistas importantes que com certeza não teriam conquistado em um governo de direita. 

Mesmo reconhecendo que se faz necessário avançar a cada ano na valorização profissional e 

condições de trabalho. 

Na zona rural a situação era ainda mais grave. Quem não lembra? Não havia ramais e 

os agricultores familiares enfrentam as maiores dificuldades para escoar e vender a produção. 

Ainda existe, mas nada comparável àquele sofrimento do passado. As poucas escolas e postos 

de saúde que existiam estavam caindo aos pedaços. As crianças do campo e da cidade 

estudavam sem receberem uma merenda escola reforçada. Pensar em internet, em aluno com 

neteock  não existia nos sonhos mais otimistas dos estudantes acrianos. 

O desenvolvimento não se deu somente na zona rural e nos serviços públicos. No setor 

privado também tivemos a geração de emprego na indústria da construção civil, que mais 

cresceu no Estado, reflexo do desenvolvimento em todo o Estado. Não poderíamos deixar de 

citar a BR 364 ligando Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Um sonho que agora é realidade e 

oportunizará a metade da população acriana melhores condições de vida. 

Em nenhum lugar do mundo existem políticas de desenvolvimento sem causar danos 

ambientais. No Acre, com as populações tradicionais foi diferente. Têm respeitado,  levado em 

consideração tanto nossas florestas quanto quer nova nela. É claro que nem tudo é um mar de 

rosas, mas também não é desgraça ao contrário de como era antes de 1999. 

Imaginar como seria o Acre hoje se a Frente Popular não tivesse chegado ao poder não 

é animador.  Principalmente quando pensamos nas nossas matas. Com certeza já estaria toda 

no chão, com os seringueiros e pequenos produtores rurais passando fome na periferia das 

cidades, um calor ainda mais insuportável, bem menos chuvas e bem menos perspectivas de 

vida e emprego decente para os trabalhadores e suas famílias. Isso sem pensar na situação da 

saúde, educação e segurança pública, a exemplo da situação de calamidade pública, vivida em 

outros estados brasileiros. 

A sociedade acriana conquistou o respeito, a credibilidade e a auto estima de outros 

estados brasileiros e de todos os países do mundo graças à política de desenvolvimento 

sustentável. Temos que lutar para melhorar este projeto e não retroagir. O movimento sindical 

fala com propriedade porque somos construtores deste processo elegendo governos de 

esquerdas propondo políticas de desenvolvimento com respeito, ao trabalhador, ao meio 

ambiente desenhado e sonhado por aqueles que não mais estão conosco  como Chico 

Mendes, Wilson Pinheiro e outros assassinado pelos defensores do desmatamento 

desenfreado. 



Contudo, é claro que temos ressalvas na execução de muitas políticas deste projeto de 

desenvolvimento, mas daí dizer que tudo é desgraça. A floresta é um grande potencial 

econômico do estado, como tal deve ser explorado garantindo a floresta em pé, manejar com 

sustentabilidade tanto das espécies vegetais quanto animal e com retorno social para a s 

comunidade, como o subsidio do governo para o manejo florestal comunitário com os 

maquinários necessários. Daí dizer que não serve, que tudo é desgraça é descompromisso com 

o estado. 

Toma esta atitude quem não ama o Acre, fazer denuncias da política de 

desenvolvimento sustentável é quem venera a desgraça. Esta oposição que governou o Acre 

por tanto anos, não tiveram a capacidade de captar recursos para o Acre, um Estado pobre e 

pequeno. Mas esta sempre foi a meta da oposição, sempre buscaram desmoralizar o Acre a 

nível nacional e internacional, quem fala mal de sua família é porque não ama e, a oposição, 

não tem sentimento pelo o Acre, sempre buscou a desgraça. 

Quem fez denuncia da política de desenvolvimentosustentavel no Acre na ONU, esteve 

na construção deste projeto e grande defensor enquanto era de interesse pessoal, quando não 

pode ter seus interesses pessoais atendidos passou a atacar o Acre, atacar o povo. Nunca foi 

parlamentar para o povo, pois não tem projeto para o povo acreana. Sempre defenderam o 

Acre da desgraça, da miséria. 

 O movimento sindical não admite que pessoas nunca defenderam  os trabalhadores 

nem  os interesses da população acriana venham manchar o nome do acre e dos acrianos em 

nível nacional e internacional apenas para defender interesses particulares. 

Assinam esta nota: 

 CUT – FETACRE ,CNS,... 

 

 


