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MINERAÇÃO E CAMPESINATO NO MUNiCípIO
DE JURUTI/PA, BRASIL

mining and peasantry in the city af Juruti(PA) , Brazil

João Santos Nahum"

Resumo

Enfo camos um capitulo da questão agrária na Am azônia, caracter izado por disputas territoriais entre em
presa rninerado ra e campesinaro no município de Juruti(PA). Neste lugar, pela primeira vez na história dos
grandes projete s na Amazônia , o campesinaro, sobretu do ribeirinhos, lavrad ores e cxrrarivisras, apoiados
pela ação missionária da igrej a" pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), pelo sindicato de trabalhadores
rurais, por lideran ças comunit árias e partidári as se organizaram, construíram entid ade representat iva de seus
interess es, protestaram contra um empreendimento minero-metalúrgico e conseguiram a rirul açãc coleriva
de suas terras, o direi to sobre um percentual do lucro da lavra da bauxira, bem com o de usá-lo dfreramenre.
Levantamos dados secundários, que subsidiaram nossa análise da situação geográfica em foco, a partir de
revisão bibliográfica e consulta a sites.As informaç ões e dados primários foram coletados e sistematizados
através de tra balho de campo, onde pudemos colocar "a terra do lugar debaixo das unhas" e assim descrever
os processos que pesquisam os. Na prim eira parte do texto mostramos as con diç ões e possibilidades que
permitiram a arividade mincradora em Juruti. N a segunda parte anali samos as disputas territoriais entr e
ALCOA(Aluminium Company of América ) e os cam poneses, organizados na ACORJUVE(Associação
Comuni tária da Região da Gleba Jurut i Velho). Depoi s apresentamos algumas consideraçõ es fina is, sem a
preocupação de concluir a an ál ise .

Palavras-chave: Terr itório, Camponeses, Disputas . Mineração, Juruti.

Abstract

We focus on a chapter of the agrarian issue in rhe Amazon, charactcnzed bv territorial disputes berwecn
a min ing ccmpany and the smallholders in rhe city of Juruti (PA). Her c, for the ttr st time in the hisrory of
large-scale projccrs in the Amazon, smal lboldcrs, especially riparian farrners and extracrivists , supp ortc d by
outreach from the Carhclic Church'sl' astoral Land Cornmissio n (CPD , rhc ruralwcrkers' union, and polit ica]
and community leaders, organized and built a coaliticn rcprc senring th eir interests and proresred againsr
a mining proje ct. The coaliüon collectiv ely m anaged supportcrst land rig hts, their right to a perccntage of
protits from the rnining of bauxi te, as w ell as using ir dlrectly. We raise sccondary data, whic h supp orred our
analy sis of geograp hical focus, from lireratu rc rcview and consult arion sires. The informati on and primary
data were collected and systcma rized through field work, whcre, as rhe Brazilian saying gces, we put 'l he
dirt ofthe plac e unde r our fingemails'' and thus dcscribc the processes surv eved. ln the tirsr par t ofthe papcr
wc dcscribe the conditions and possibilities that allowed themini ng acrivities in Juru ü. ln rhe second part we
analvze the terr itorial disputes bcrween ALCOA (Alumin ium Cornpany of América) and the smallholders,
organize d in ACORJUVE (Community Assoclarion of the Gleba Old Juruti Regicn). Thcn we prescnr some
final considerations, without the wo rry of complering the analysis .

Key words: Territory, Peasants, Dispute s, Mining, Juruti .

R ésum é

Cc texre prend en compre la qucs tion agraire en Am azonie, en pnrticulier lcs disputes re-riroriales entre lcs
enrrepri scs d' exploit arion m inerai et les paysans dans le munícipe de Juruti. Pará. Dans ccr cndroit, à la
prcmiêre fcis dans I' hisroirc des grands projers en Amazonie, la paysannerie représcnré par lcs riverains,
agricult curs et ce qu i vivem de la récoltc de produits de la forér, soutenus par I'actio n missionn aire des
églises, par la Commission Pastorale de Ia Terrc (CPT), par le Syndicat de Tra\'a iIleurs RUfaux, par des
leaders commun autaires et par tisans se sont organis é, ils om construi t une a.<:sociation représentat ive de leurs
imércts, ils om protesté contre rinstallation des entre prises d' exp loitat ion minerai et ils ont reu&.<; jt avoir
le docume nt officiel de la possession collective de leurs terres, le droit sur un pourcentage des revenus de
l' exploitation de la bauxi te, a in<:i que le droit d' usage de ce m ineraLN ous avons pds des données secon
dalres qui oot soutenu r ana lyse de la conce ntration géographique, la r év ision de la linéramre et de sites
de consult ation. Les informations et les données prima ires om été recueillies et systématisées par Ie trava i!
de terrain, ou nous avon s mis ((Ia rerre de la place sous les ongles» et ainsi décrire les processus étudiés.
Dans la premiere part ie de ce texte on démontre les conditions et des possibiIités qui ont perm it I'activi té
m inerai aJurutL Dans la deuxieme partie, on analyse les disputes territoriales entre I' ALCOA (Compagnie
d' Alumi nium d-Amé rique) et les paysans organisés dans r ACORJUVE (LOAssociation t-Ommunautaire de
la région de la Glebe Juroti Vieille). En suite on présente des cons idérations finales, sans avoir la pretention
de conclme I'a nalyse.

Mots-clés; Territoire, Paysans, Disputes (conflits), Exploitation minerai, Juru tL
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NAHUM, J. S.

INTRODUÇÃO

Enfocamos um capitulo da questão agrária na Amazôni a. No município de Juruti , oes te
paraense, pela primeira vez na história dos grandes projetos na Amazônia, o campesinato , sobre
tudo ribeirinhos , lavradores e extrativistas apoiados pela a ção mis sionária da igreja, Comissão
Pas toral da Terra (CPT), sind icato dos trabalhadores rurai s, lideranças comunitárias e partidárias
se organizaram e construíram entidade representativa de seus interesses. Protestaram contra um
empreendimento minero-metalúrgico e conquistaram a titula ção coletiva de suas terras e o direito
de usufruir do percentual de 1,5 % sobre o lucro da lavra da bauxita e de gercnci á-lo dirctamente,
sem interme diação do poder municipal.

Sustentamos a hipôtese que a chegada da AI.COA (Aluminium Company ofAmerica) nesse
município con stitui um even to na dinâmica territorial do lugar, conforme conceituado por Santos
(1999), pois reorganiza a configura ção espacial, a d inâmica social e produz novos usos do terr it ório .
Neste período a fra ção do território onde se instala a empresa é comandada por interesses exógenos;
o lugar deixa de ser palco, produto e condicionante de processos endógenos e regionais; o tempo
do rio não comanda mais a vida; o rio rransforma-se em verdadeira estrada por onde intenso fluxo
de barcos, balsas e navios transportam pessoas, veículos e equipam entos provenientes dos mais
diversos lugares do Brasíl e de outros paises, intensificados no inicio do século XXI. Delineia-se
um novo capí tulo da história dos projetos minero-metalúrgicos na Amazôn ia.

Indicamos e examinamos alguns componentes desta situação geográfica. Eles reforçam o fato
de que a Amazôn ia continua fronteira de commodities (Castro, 20 IO, Loureiro 2009, Mello, 2006).
Mudam- se os nomes, novas teorias sobre condições periféricas são elaboradas ou as anteriores re
formuladas , mas o modelo con tinua idêntico em seus elementos essenciais. A expansão da fronteira
ameaça o modo de vida e o uso do território pelo campesinato, que se organiza e res iste diante das
polí ticas de estado que historicamente não con templam suas demandas, da força do capital e da ideo
logia da moderniza ção e desenvolvimento econ ômico dos grandes projetos (D' incao.Silveira , 1994 ).

Levantamos dados secundários, que subsidiaram nossa análise da situação geográfica em foco,
a partir de rev isão bibliográfica e consulta às páginas ele trônicas da Aleoa e IBGE. As informações
e dados primários foram coletados e sistematizados durante o trabalho de campo, onde pudemos
colocar "a terra do lugar debaixo das unhas" e assim descrever os processos que pesquisamos . En
trevistamos diretores da ACORJUVE (Associação Comunitária da Região da Gleba Juruti Velho),
moradores do bairro rural da Terra Preta, da cidade de Juruli e de comunidades ribeirinhas que
integram o Projeto Assentame nto Agroextrativista de Juruti Velho. As perguntas semiabertas reco
lheram narrati vas sobre o processo de titulação coleti va e as disputas territoriais contra a ALCOA.

O trabalho de campo foi reali zado nos meses de fevereiro e agosto de 20 II e integrou as ati vi
dades das disc iplinas de geografia agrária e geografia da Amazônia que ministramo s. Durante dois
períodos de dois dias, quarenta discentes da turma do curso de licenciatura em geografia da UFPA
em Juriti co letaram dados, entrevistaram moradores, representantes do poder público municipal e
da ACORJUVE objetivando caracterizar a situação geográfica de enfrentamento entre camponeses
e emp resa rnineradora. Nosso compromisso foi imprimir forma tex tual às cadernetas de campo.
Esse texto é a primeira síntese. Expresso gratidão e admiração a essa gen te humilde e de sabedor ia
desconcertante, que tanto me ensinou a descobrir o quanto preciso pesquisar e conhecer os vários
usos e abusos do território nesta parte da Amazônia, onde até o século XX predominava o tempo
lento e contemplativo.

USO DO TERRITÓRIO E MINERAÇÃO NO MUNiCípIO DE JURUTI(PA)

Em fevereiro de 2009, na madrugada chuvosa, depois de partir do improvisado porto de San
tarém , percorrer o rio Amazon as por quase dez horas e fazer escala na cidade de Óbidos, escutei,
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da rede de dormir, ainda sonolento, o sino do barco anunciando que havíamos chegado à cidade de
Juruti. Era o primeiro contato com esta Amazónia, que é bem diferente das Amazó nias da região
mineral de Caraj ãs, do complexo hidro elétrico de Tucuruí, do distrito industrial da Albrás!Alunortc
em Barcarena, dos assentamentos, povos e problemáticas do Xin!,JU.Na Amazónia de Juruti, a chegada
e partida de barcos para Manaus, Santarém e Belém aglomera cargas, passageiros, carregadores de
bagagem, ambulantes e veículos que compõe um a sinfonia de sons, vozes e gestos ansiosos paru
chegar a seu destino.

O primeiro susto, segunde Martins(1997) típico do encontro com o outro na fronteira amazô
nica, aconteceu quando acordei e me informei sobre o preço e a forma de pagamento do quarto onde
me hospedava . Explico-me, ao desemb arcar estava a minha espera um veículo oficial da secretaria
mun icipal de educação, que me conduziu à residência previamente estabelecida por fun cionários
desta secretaria para me hospedar. Desde 2005, quando foi concedida a licença para construção
das bases operacionais da ALCO A, o mercado de aluguel de Juruti foi inflacionado pela crescente
demanda das empresas construtoras, que não edificaram company towns para sua mão-de-obra.

Residências familiares metamorfosearam-se em hotéis, pousadas, albergues para abrigar
a força de trabalho das empreitciras. Para adentrar neste mercado muitos moradores arrendavam
suas casas e terrenos para quem vinha de fora, sujeitando-se assim a habitar pequenas coberturas
ao fundo de seu quintal. Por isso, a diária de um cómodo simples, com banheiro, ca ma e televis ão
me custaria cem reais: seria mais caro se fosse para empresas. No decorrer dos dias desse primeiro
trabalho de campo em Juruti constatei isso. A procura por alojamentos pelas empres as prestadoras
de serviços para a mincradora, atraídas pela nova dinâmica no local, fez o preço mensal dos alugu éis
na área central da pequena cidade oscilar entre RS 2.000,00 e RS7.000,00 .

Desde a segunda metade do século XX a dinâmica espacial da região amazónica é marcada
por reordenamentos territoriais necessários ao estabelecimento das bases sócioespaciais para gran
des projetes de exploração mineral, hidroclétricos, agropccuári os e madeireiros. Tais projetos são
objeto de inúmeros debates e estudos que analisam seus impactos no modo de vi da dos lugares
amazónicos a partir da chegada do migrante e do desenvolvimento, como a pesquisa de H ébette
(2004). O discurso de desenvolvimento presente na construção de complexos hidrclétricos como
Belo Monte é debatido por Scvá Filho (2005): desenvolvimento e projetos mineradores são analisa
dos por Moura-Maia (1995) e Coclho:Monteiro (2007): desenvolvimento e projete s agropecuários
são examinados por Costa (2000): desenvolvimento e infraestrutura rodovi ária, são debatidos por
Castro (2008) dentre outros.

Nesses estudos é recorrente a critica ao paradigma de crescimento e desenvolvimento cconô
mico reinante na Amaz ônia, sustentado na exportação de commodities. Esse estilo de economia
espacial regional é constantemente reinventado nesta fração do território nacional. A chegada da
ALCOA constitui exemplo desta economia que reedita no século XXI o modelo colonial estruturado
na exportação de matérias primas.

No oeste do Pará, durante o século XX, as atividadcs de prospecção, exploração e beneficia
mento mineral basicamente restringiram-se ao mun icípio de O riximiná, na região do Rio Trom
betas. Confor me Machado e Lima (2007 ), desde o final de 197 1 a ALCAN iniciou a implantação
do projeto Trombetas, mas logo as obras foram suspensas, em função da depressão no mercado
mundial do alumínio na época .

Em outubro de 1972, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a ALCAN celebraram acor
dos para constituir umajoint-venture, visando à retomada da implantação do projeto . Em junho de
1974, foi assinado o acordo de acionistas da Mineração Rio do Norte, atualmente composto pelas
seguintes empresas: VALE (40%), BHP Billiton Metais (14,8%) , R io Tinto ALCAN (12%) , CBA
-Votorantim (10%), ALCOA Brasil (8, 58% ), ALCO A World Alumina (5% ), Norsk Hydro (50/0) e
AWA B rasil Participações (4,62% ). Em 20 10 a VALE vende todo o segmento de alum ínio para a
empresa Nork Hydro.

MERCA, R Mercator, Forta leza , v. 11 , n. 26, p . 95-108, sel . /dez . 2012.
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o proje to foi reto mado no primeiro trimestre de 1976 e as atividades de lavra foram iniciadas
em abril de 1979. Neste ano, em 13 de agosto, foi rea lizado o prime iro embarque de m inério em
navio para o Canadá . A capacidade inicial de produção fo i de 3,35 milhões toneladas anuais. Ao
lo ngo dos primeiros anos de operação a capac idade expandiu-se gradativamente em função do
aumento da demanda de mercado e da grande aceitação da bauxita produzida pela Mineração Rio
do Norte(MRN) nas refinarias de todo o mundo.

No século XXI este cenário modifica-se a partir da inserção do m unicípio de Juruti na rede
da mineração, pro movendo reordenamentos terri tor iais pa ra o estabelecimento da p lanta industr ial
(Marcovitch, 20 II ). De acordo com informações do site da ALCOA, a área de implantação do
empreendimento situa-se na margem d ireita do r io Amazonas, extremo oeste do estado do Pará. Na
sede m unicipa l de Ju ruti, local iza-se o porto, às marge ns do rio Amazonas. Deste ponto, chega-se
a m ina e a us ina de concentração através de estrada de terra, em um percurso de 56 km . O local
denom inado Base Capiranga , utilizado como acampamento centra l e base operac ional das at ividades
de pesquisa geológica das áreas estão às margens do igarapé Juruti Grande, próximo à embocadura
do Itapiranga, no sopé do platô Capiranga.

A exp loração da mina foi concebida como um sistema integrado de produção, incluindo as
etapas de lavra, beneficiamento, transporte de bauxita por ferrovia e insumos por rodovia, estocagem
e embarque em navio.As instalações são subdivididas nas áreas de lavra, beneficiamento, incluin
do sistema de rejeites, ferrov ia e rodov ia, porto, instalações de apoio industrial, administrat ivo e
utilidades.

A ferrovia tem aproximadamente 55 q uilómetros de extensão e opera com 40 vagões, cada
um com capacidade de 80 toneladas. Longos trechos da ferrovia foram construídos paralelamente
à rodovia estadual PA257, que também ganhou melhorias como asfalto e ciclovia s nos trechos que
atravessam áreas habitadas.

Conform eALCOA(20 10), o term inal portuá rio foi construído para operar com navios grane
le iros do tipoPANAMAX com porte de até 75 .000 DWT e 245 m de comprimento por 34 m de
boca, com ca lado carregado para o rio Amazonas de 38 pés (1 1,58 m) . O porto está localizado a
dois quilómetros do centro do mun icípio e fica à ma rgem do R io Amazonas.

A mina de Juruti tem uma reserva com potencia l de cerca de 700 mi lhões de toneladas m étri
cas.Possui u m dos ma iores depósitos de bauxita de alta qua lidade do mundo, capazes de atender ã
crescente demanda do mercado internacional e que também possib ilitou a expansão da refinaria da
ALUMAR-Consórcio de A lumínio do Maranhão em São Luís (MA ). A produção inicial da m ina
foi planejada para ating ir 2,6 milhões de toneladas métricas por ano .

Portanto, a chegada do Projeto Juruti daALCOA demarca u m novo período geográfico, carac
te rizado por processos de reordenamento espacial para viab ilizar a ativ idade m inera l. Desse modo,
um conju nto de ações possibilita a implantação dos o bjetos geo gráficos necessários à exp loração
minera l, que se configura como evento desencadeador de novas dinâmicas territoriais. Sobre essas
transformações Co elho e Mo nteiro (20 07) explicam que:

A reorgani zação da produção e do território é antes de tudo u ma respos ta region al às mudanças de
l óg icas in fl uenciadas pela aceleração nas relações entre tem po e espaço, promovida pelo investimento
em transporte e ccm unicaçêcs e pela raci onalidade da econo mia das cornmodi ties minerai s ( ferr o,
bau xita e caulim). A (rejconstruçâc de uma nova est rutura produtiva se dá não só com a panici paçãe

de no vos ate res soci ais (com destaq ue para empresas rni neradoms e dos setores de comércio e serviços)
para as á reas de mineração e seus entorne s (...). Os ateres tradicionais na região aliados ou não aos
novos ateres se impuseram a adequaçâ c à nova lógi ca de crescimento eccn êmicc empresarial em curso.

(COELHO; MONTEIRO, 2007, p.38).

Durante a pr imeira década do sécu lo XXI desencadeiam-se transformações económicas e
sociais na dinâmica espacia l de Juruti, impulsionadas pela chegada da multinacional voltada para
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extração de bauxita, no ano de 2005. Desde o ano 2000 a empresa negocia condições institucio
nais para exploração de bauxita em Juruti , quando comprou a empresa Reyn olds Metais, que fazia
pro specções no munic ípio ano s antes (FGV, 2008). Em 2004 o empreendimento começa o processo
de lice nciamento ambie ntal, atendendo às exigências da legislação nacional , com a elaboração de
Estudo de Impacto s Ambientai s e Relatório de Impactos Ambientais (ElA/RIMA).

Os estudos e pesquisas para a aquisição da licença de instalação da empresa no local subsi
diaram a criação pela ALCOA de 35 programas de mitigação de impac tos, os chamados Planos de
Controle Ambienta l (PCA s) voltados para os mais diversos setores (FGV, 2008). Esses programas
perduraram ao longo da instalação do empreendimento e outros permaneceram durante o período
de operação da mineradora, sobretudo aqueles relacionados ao monitoramento de polui ção da água,
ar, solo , entre outros.

Em 2006 começaram os processos de instalação industrial e, consequentemente, as alterações
no lugar. De imediato podemos destacar o fluxo migratório para o munic ípio. Dados do JBGE re
velam que, em 2000 o municipio contava com 23.262 habitantes, dobrando para 47 .086 habitantes
em 20 IO. O signifi cativo crescimento populacional indicado nesses dados se traduz em pressão por
moradia, alimentação, serviços de saúde , educação , dentre outros , o que levou a uma verdadeira
reestruturação urbana para atender às novas demandas.

Até 2009 toda a população dependia basi cam ente de escolas municipais e estaduais. No ano
de 20 10 foi criada uma escola particular, que em sua maioria, atende aos filhos de funcionários da
AL CO A e empresas terceirizadas. No que se refere aos serviços de saúde, só havia atendimento em
um posto de saúde, mas com a dinamização da economi a local, novos consultórios particulares foram
criado s, bem como a construç ão de um hospital municipal financiado com recursos da mineradora.

As alterações na configuração e na dinâmica espacial ocorreram em função de dois conj untos
de ações, o primeiro com a elaboração de umaAgenda Positiva, espécie de parceria entrea empresa

:+ e a prefeitura municipal ; e o segundo conj unto é composto pelos 35 (PCAs) Planos de Controle
Ambi ental, como condicionantes do licenciamento ambi ental (FGV, 2008). A Ag enda Positiva
pontua ações com vistas a diminuir o s impactos sóc ioe spaciais da mineradora no lugar: pavimen
tando ruas na sede e em estradas utili zadas pela mineradora; con strui ndo hospital, ampliando do
núme ro de salas de aula em escolas muni cipais na sede e nas comunidades diretamen te atingidas
pela nova dinâmica.

Os Planos de Control e Ambiental aluam em diversas fren tes, como no desen volvimento de
projetas agrícolas em comunidades , levando assistênc ia téc nica até os agricultores, intervenção
muito rara no município;na elaboração de cursos para incentivo do artesanato local, recuperação de
igarap és. Os projetos ressaltam a responsabili dade social e ambiental de mineração na Amazônia e
procuram observar as demandas do lugar para que não pareçam totalmente estranhos. No entanto,
faz- se nece ssária análise acerca da concretização e do alcance das metas desses planos, o que foge
ao escopo deste artigo.

O trabalho de campo revelou que no lugar onde se estabe leceram as bases operacionai s da
ALCOA, no bairro de Ter ra Preta, havi a aproximadam ente 3 1 famílias, com 23 moradias , 2 estabe
lecimentos come rciais comércios, 1 igreja e um campo de futebol. O modo de vida dessas famílias
reproduzia-se no ritmo das atividades voltadas exclusivamente para trabalhar a terra dos sitio s.
Estes com preendiam , geralmente , pequenas propriedades com casas cons truídas pelas e para várias
famílias. No terreno, os camponeses caboclos, nascidos e criado s no lugar cuidavam de árvores
frutíferas, cultivavam tradicionalmente a macaxeira e mandioca e, em fun ção deste produto , erguiam
a casa de farinha e escavavam o poç o de água.

A exploração tanto do s rio s como das matas não pos suía caráter mercantil e nem mesmo havia
cerca que delimitasse as propriedades de cada família, pois as redes de solidariedade permitiam
conhecer onde começava um sitio e terminava o o utro . Da mandioca, além do fabrico de farinhas,
os camponeses extraiam o tucupi e produziam a tapioca, todos integrando a sua dieta alimentar.
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Complementando o sustento familiar coletavam frutas, caçavam anima is silvestres, pescavam e
criavam galinhas e porcos.

Era incomum a utilização de tecnolog ia modema. Daí a ocupação do trabalho de todos da
família, homens, mulheres, idosos, adultos.jovens e crianças emprega vam seus dias na obtenção de
produtos para seu sustento. O trabalho adquiria um sentido profundamente soc ializador, por meio
de le os mais novos cresciam e eram educados, no e para o trabalho.Meninas e meninos assimilavam
os papéis que desempenhariam quando adultos.A sociab ilidade do trabalho organiza o puxiron, em
que várias famílias se juntavam para executar tarefas como roça, fabr ico de carvão, construção de
casas, pontes e trapiches, e na limpeza de igarapés.A relação de ajuda m útua garantia ao seu legíti
mo dono o direito sobre a venda do produto e a certeza de contar com a solidariedade de parentes e
amigos quando necessária. O puxiron é também ummeio do camponês caboclo, desenvolver outras
dimensões da vida social. Os puxiruns, mutirôes comunitários, são organizados pelos líderes das
comunidades e pela Igreja Católica, "para manter áreas comuns limpas, limpar os igarapés, fazer
roçado, organizar festas, abrir trilhas, construir benfeitorias ou suprir qualquer outra necessidade
em beneficio da comun idade ou de alguma fam ília" (WANDERLEY, 2008 . p, 117). No lugar onde
se realiza o puxiron são reforçadas amizades, re lações de compadrio, trocas de informações.

Nos sítios, a sociab ilidade do trabalho era r itmada pelo tempo natu ral, uma tem poral idade
diferente daquela predominante nos sistemas técnicos da AL COA, revelando "que cada divisão do
trabalho cria um te mpo seu próprio, diferente do anterio r [...] É assim que, a partir de cada agente,
cada classe ou grupo social, se estabelecem as temporalidades [...] que são a matriz das espaciali
dades vividas em cada lugar." (SANTOS, 1999, 1'.1 09-110). O camponês caboclo usava o territór io
como grande despensa, onde se plantava a mandioca, coletavam-se frutas, ervas , ra ízes, sementes,
pescava-se o camarão, o peixe de escama e o peixe de pe le, tudo isso num tempo que não é o das
empresas multinacionais e o das instituições supranacionais. Todavia, ainda que o trabalho tivesse
um caráte r societal seus frutos eram apropriados individualmente entre as famílias, e a circulação
da produção não era imediatamente subordinada ao circu ito mercantil. A liás, a re lação monetária
somente era realiza da para possib ilitar às famíl ias obter o que não produz iam ou não coletavam,
como por exemplo, querosene, d iesel, roupas, baterias, medicamentos.

Os camponeses nunca pensaram que esse modo de vida seria interrompido para dar lugar aos
sistemas de objetos técn icos necessários traz idos pe lo grande capital. A partir da concessão das
licenças prév ia e de instalação pelo estado, a ALCOA desencadeia ações que revelam seu poder no
território. A chegada desse empreendimento dinamiza o mercado de terras do lugar, impulsionado
pela crescente expectativa dos moradores em vender seus sítios, "ansiosos que a empresa fizesse
boa avaliç âo e os pagasse em bom dinheiro", como ressaltou nosso entrevistado I .

Fo i relatado em entrevista por ex-moradores do lugar, que nas primeiras reuniões com a co
munidade, a empresa expôs para os camponeses um conjunto de motivações para a saída destes
do bairro. Ela prometeu preço j usto, inclusive propondo casa nova, crédito para os agricultores,
serviços sociais para obter qualidade de vida. Nas reuniões a empresa dirigiu-se ao coletivo dos
moradores do lugar, o processo foi acompanhado por todospois a maioria tem laços familiares e
comunitá rios fortes, sendo proposto o remanejamenro para atender a coletividade, minimizando
assim os impactos das famílias do bairro. Conforme nosso entrev istado 2 "havia uma proposta para
construção de uma pequena vila ou mesmo aquisição de terrenos dotados de infraestrutura para
atender a demanda social, possibilitando que todos v ivessem próximos uns dos outros e continu
assem seu modo de vida."

Mas a discussão e os acordos assumem outro rumo quando algumas famílias tentam negoc iar
individualmente com a empresa. Isso prej udicou o coletivo dos moradores e facilitou o poder de
compra da empresa. Nesse momento ex iste uma tensão. pois o pagamento pelo metro quadrado dos
terrenos não supera a expectativa da população, apesar da em presa aval iar toda cultura produz ida
nos terrenos. Nas palavras do mesmo entrevistado
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os moradores passam a ser procurados individualmente para negociarem suas terras. Dessa forma.
inicia-se a compra de terrenos. Alguns moradores dificultam a compra por acreditarem que o valor
pago é irrisório para terem uma vida digna fora de seu lugar; outras famílias sofrem tanta pressão que
chegarama contratar advogados para negociarem suas terras. pois as obrasjá se iniciam mesmo algu ns
moradores ainda estarem morando no bairro.

Segundo nosso entrevistado 3

A empresa justifica dizendo que pagou preço justo pelas terras. avaliando as benfc itorias reprodutivas ,
além do valor sobre a área. considerando as bcnfcitorias edificadas num pagamento adicional
complementar. finalizando o valor em R$ 4. 025 pormetro quadrado. que significou o melhor valorna
região como é afirmado pela empresa.

Antigos moradores do bairro afirmam que "a empresa recorreria à legislaçào em vigor e pe
diria ajuda ao poder público e órgãos competentes para ag ilizar a saída de alguns moradores que
se colocaram contra o modo como a emp resa estava negociando e comprando os terrenos" . Isso
levou os moradores a tratarem rapidamente o processo de venda, pois acreditaram que o preço da
terra tender ia a baixar mais ainda. O objetivo da empresa era retirar os moradore s num tempo mais
rápido possível, tendo em vista que as obras para as instalações portu árias só iniciariam se todos
os moradores estivessem fora daquele território.

Os entrevistados, frequentemente, relatavam "que o discurso da empresa prometia emprego na
mineração para a familia, assim como cestas básicas e acompanhamento psicossocial" . Isso motivava
a venda de suas terras e a saida dos moradores, pois se acreditava que a empresa acompanharia o
destino que todos teriam após a migração, o que de fato não aconteceu. Mesmo assim a ALCOA
continuava difundindo seu discurso de sustentabilidade ambiental e responsabi lidade social, o que

:+ provocou uma grande insatisfação dessas famili as, pois os prejuízos hoje conhecidos não foram
mensurados e sequer foram apresentados, muito menos indenizados pela mineradora.

A apropriação do bairro da Terra Preta pela ALCOA para a construção de suas bases opera
cionais constituiu a primeira vitória desta sobre o modo de vida do luga r. Constrnida quando os
moradores acreditaram que poderiam individualmente negociar e assim obter cifras que nunca
conheceram. Esse fato, associado às modificações espaciais da Agenda Positiva , ao aquecimento
do mercado imobiliário, ao discurso de geração de emprego e renda tornava quixotesca qua lque r
forma de resistência à chegada do estranho.

A resistência ao grande projeto não poderia se manifestar no espaço urbano de Juruti, pois
o setor de comércio e serviços foi o que mais se beneficiou com o adensamento popu lacional e o
consequente aumento na demanda por var iados e múltiplos bens e serviços. O poder público mu
nicipal, o empresariado local e regional em unissono repetem que a ALCOA trouxe crescimento
da economia e dinamizou a sociedade local, que estava adormecida.

Na década de 1999 a 2009 , o setor de serviços constitui o principal responsável pelo PIB
municipal, segu ido até 2007 pela agropecuár ia. Desde então a indústria ocupa o papel de segunda
fonte de recursos do PIB municipal. Note-se que durante a década em foco , o percentual desigual
de crescimento entre os setores que compõe o PIB, que cresceu 846,10%: a agropccuár ia cresceu
251,20%, a indústria 3.238,27% , os serviços 658,24, os impostos 11.542,61. (Tabela I).
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Tabela 1- Evolução do Produto Interno Bruto de Juruti- 1999-2009(miJireais)

I"" 2000 2001 ".2 2003 200 4 2005- 2006 2007 20011 2009 I
A; rop ceu ã rill 11 .70 3 12.798 16.478 19.930 27.84 1 23.971 17.742 2 1.4 15 17.789 2 1.241 29.398

Ind ú!itrill 2 .023 2. 122 2 .805 3272 4.187 5.193 6242 9J97 18.9 33 4 2.583 65 .510 I
Sl'niço!i 17.96 7 20 .111 23 .275 28.745 33.116 38.0 19 442 76 50.700 74.7 19 9 4.927 118.2 66

l nopO!it(J!i 514 462 673 950 1.163 U fi9 1.568 3.494 19.143 5 2.047 59.329 I
PIB 322 0 7 35 .493 43.23 1 52.898 66.308 61U 51 (i9.827 85.006 130.584 210.799 272 .503

Fonte: IBGE. Dados disponíveis em: hltp :i:\\'\vw.ibge.gov~briciWldesatitopwi ndow.htm? l . Acessado em 09/ 10;20 12.

A resistência à Alcoa tem como palco o espaço agrário e foi co mandada por ribeirin hos, la
vradores, exrrativistas, pescadores das comunidades do PAE Juruti Velho, que se o rgan izam para
defender e garant ir seus usos do território não somente contra madeire iros, que h istoricamente
pirateiam madeira nobre, mas contra as invest idas daALCOA .

TERRITÓRIO EM DISPUTA: o PAE Juruti Velho

Para chegarmos às comunidades que compõe o PAE Jurut i Velho, pa rtimos da sede municipa l
e percorremos um pequeno trecho do rio Amazonas até a ent rada do igarap é do Balaio, onde nos
deparamos com algumas comunidades ribeirinhas, ta is como Mocambo, lngrácia , Novo Horizonte,
Nova Macanaine , Santa Madal ena, Juruti-Açu, Açai. Açai lándia, Maravilha, Monte Muriá, Surval,
Monte Sinai, Prudente, Capi ranga, Jauari, Pompom, Nova Esperança, Galil éia e Recordação e os
núdeos de Bom Jesus e José Maria, cuja princ ipal e maior é a Vila Muirapinima, distrito de Juruti ,
ante riorme nte conhecida como J uruti Velho.

A Vila Muirapinima exerce forte influência sobre as demais comunidades. Trata-se da primei ra
sede do município de Juruti, núcleo de antigo povoamento e de impo rtância polít ica, histó rica e
religiosa (Aloca, 2 007 ). Segundo dados da subprefeitu ra local, o lugar conta com população de
2.627 hab itantes e 430 residências. Na vila temos três bairros: o Centro, mais antigo ; o bairro do
Alegre e bai rro Castan heira, este ocupado nos do is último s anos. No ba irro Ce ntral localiza-se o
coração da vi la. Nele encont ramos a subprefeitura, o posto po licial, a un idade m ista de saúde, o
posto do banco do estado do Pará- B ANPARÁ, a sede p rovisória da ACORJ UVE , a mais antiga
igreja do município de J uruti, const ruída em 1888, igrejas evangé licas, quad ra de esporte, campo
de futebol, microssistema de abastec imento de água, usina de força, escola municipal, sede do Pro
grama de E rradicação do Trabalho Infant il-PETI, cent ros recreat ivos, mercado municipal, postos
de combustíve is e os maiores comércios.

No bairro do Alegre predominam domicílios residenciai s e pequenos comércios; constitui-se,
assim como o bai rro Castanheira, em área de expansão residencial, nele temos a escola agrícol a,
que dispõe de ensino fundamenta l e ensino méd io. Estes bairros form aram-se a partir de 2000 com
a vinda de migrantes de outras comunidades da região pa ra morar na v ila, motivados pelo fato des
ta dispo r de se rviços de educação e saúde para a população, a lém de serviços e um comércio em
expansão . Por essa razão as pessoas deixam seus sítios onde ante riorme nte moravam e tinham suas
at ividades vo ltadas para o p lant io . Esse movimento migratório preocupa a direçâo da ACORJUVE,
pois o agricultor vem para a vila e deixa a lavoura.

Para Canto(2008), as comun idades do lago, de modo geral, surgiram da alocação de u ma
ou mais fam ílias que doaram pequena parte de seu terreno para a instalação de u ma capela e/o u
escola, neste as famílias isoladas iam se agregando esponta neamente ou por razões de parentesco
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e/ou mat rimoniais . Nessas comunidades predomi nam o modo de vida do camponês, vivificado
por ribeirinhos, lavradores, extrarivistas e pescadore s que tem na terra o núcleo estruturante das
comunidades, principal meio de produção e força produti va. Em torno deste núcleo organi za-se a
divi são técnica, social, sexual e etária do trabalho; as habilidades, os instrumentos técnicos e força
mot riz, reproduzem um leque de atividades que tem em comum a predominância de unidades de
produção, cuja mão-de-obra é familiar e de agregados , sem emprego de máquinas agrícolas e baixo
uso de instrumentos e técnicas mode rnas, baixa produtividade e precária integração com mercado.
Conforme Canto (2008)

A estratégia de sobrevivência das Comunidades do Lago está baseada em atividades múltiplas, tais
corno pequeno comércio, cxtração de madeira, pesca, caça, coleta de frutos silvestres, artesanato de
palhattipitis, cestos. paneiros) e madeira(canoas, remos), etc. Dentre elas a roça de mandioca desempenha
papel da mai or importânci a. urna vez que é a atividades mais difundida e dela derivam vários produtos
destinados ao consumo direto e ao comércio, tais corno farinha d 'água, crucria, ca r ím ã, tapioca. tncupi,
beiju, etc. (CANTO, 2008. p. 247).

Trata-se de lUIl modo de vida fortemente entrelaçado aos "recursos naturais vivos, mas limitados
à intensificação do trabalho e à valorização da ajuda mútua; lUIl distanciamento institucionalizado
das regras de mercado capitalista associado à capacidade de autonomia com relação ao mundo
capi talista" (SABOURlN, 2009. p, 32). Um modo de vida compreende um conj unto de técnicas e
objetos técnicos de uso individual e coletivo criados no decorrer de gerações, por meio do quais
se produz e reproduz material e espiritualmente no meio geográfico onde o rio praticamente co
manda a vida. Os camponeses, por meio de saberes e fazeres, conhecimento empírico, transmitido
oralmente desenvolveram técnicas de pesca, cultivo, extra ção, armazenamento e conservação de
alíme ntos; constn úram habitações, casas de farinha, olarias, ponte s, portos, trapiche adaptados aos
meios geográficos de várzea e terra firme; bem como canoas, barcos e embarcações de diversos
tamanhos para transportar pessoas, bens e serviços .

Na s comunidades ribeirin has os camponeses construíram habitações, casas comerciais, áreas
de lazer, de culto dos vivos e dos mortos, cultivo e criação de animais domésticos, sem ter preo
cupação em demarcar, delimitar e titular propriedades e patrimó nios, isto é, reconhe cem direito de
propri edade, ainda que não haja demarcação artificial . Segundo Wauderley (2008)

No passado, não exist iam picos, marcos ou qualquer forma de dem arcação nas terras. O uso e a gestão
do terr itório se davam e ainda se dão de forma coletiva. A regula ção do terr itório se resumia às normas

morais-culturais de respeito ao vizinh o. Cada família tinha urna área para construir sua casa e outra
para fazer o roçado, sendo o restante das áreas comuns, livr es para a caça, a pesca e a cxtração dos
recursos da floresta. (WANDERLEY. 2008. p, 106).

Ne sses lugares, aute s da chegada da ALCOA, reproduzia-se uma variedade do que Mckean;
Ostrom (200 I) denominam de propri edade comum ou regime comum de propriedade, isto é, arran
jos de direitos de propriedade nos quais grupos de usuários divi dem direitos e responsabili dades
sobre os recursos.

Lideranças comunitárias nos informaram que a terra onde se encontra o atual PAE Juruti
Velho pertencia à Gleba Vila Amazónia, de propr iedade da família Abreu e tinha uma extensão de
aproxim adamente 209 mil hectares. Isso é reiterado por Wauderley(2008)

A histó ria da ocupação no lago Juruti Velho remonta ao período colonial. quando se fundou a Vila de
Muirapinima, para catequizar os índios da tribo Mun duruc us. Em 1930, a vila fez parte da Vila Amazônia,
doada aos ja poneses para promoção de cultivos agrícolas no Am azonas e no Pará. (\VANDERLEY,
2008. p, 105).
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Desde 2002, a AC ORJUVE , apoiada pelas irm ãs Franciscanas de Maristela, começou um
processo de organização coletiva das com unidad es criadas a partir da açâo missionária da igreja . A
igreja trabalhava no intuito de que as comunidades dialogassem entre si para cr iarem uma associa
ção, cujo objetivo princi pal era a conquista da titulaçâo colet iva da terra. Segundo Wanderley(2008)

Os con selhos e avisos, especi almen te das freiras , levaram os momdo u ..'S do lago Juruti Velho a se
constituírem num a instituição de represent ação coletiva capaz de represe ntá-los e de lutar pelo dire ito à
perman ência na termo A questão da legal ização das terras pelo direito de u....o e a possib ilidade de acesso
a cr édito a partir da titulaçâc se mpre fora m colocados pela Igreja como o objetivo a ser almejado pelas
lutas soci ais no campo em Juruti. Deste modo, a ACORJUVE tem como principal açãe a resistência nas

terras tradici onal mente ocupadas e, para isso, rcivind icajuntc às autoridades competentes a dem arc ação
e titularizaçãc dos territó rios col etivo s, na forma de um assentamento agroextrativista, com 109.55 1ha

de extens ão. (WAKDERLEY, 2008, p. 106).

A ALCOA, desde as décadas de 1970, quando inicia o processo de prospecção de ba uxita ,
queria incorporar áreas pertencentes à Gleba Vila Amazônia. Desencadeiam-se disputas pelo uso
do território . Por um lado a ACORJUVE queria a titulaçâo da terra e, por outro, a ALCOA queria
a licença ambiental que lhe permitiria usufruir das áreas dos camponeses.

A definição dos usos do território motivou disputa. Segundo nosso entrevistado 4, um diretor
da ACORJUVE, "a principal reivindicação era o reconhecimento pelo estado e pela empresa do
território da comunidade, que tradicionalmente vive no lugar" . Os camponeses queriam titulaçâo
colcriva de seu terr itório. Por sua vez, a empresa defend ia que a titulaçâo do território fosse indi
viduai oficializada pelo INCRA.

Além da titulaç âo coletiva, a ACORJUVE exigia da ALCOA indenizaçâo pe los danos e pre
juízos já sofridos. Segundo entrevista de um diretor da ACORJUVE, esta exigia o pagamento pela
ocupação do terreno, po is a

A Aloca vai ficar em nossa terra uns 70 anos. El a vai ocupar 50 mil hectares. A fl oresta que existe vai
ser derrubada. Querem os ainda 1.5 % de participação da lavra da bau xita e paga mento da retirada da
água de nosso lago. A AICl:lU vai usar cinco mil l itros de água por hora do lago Jun ui Velho. Desejamos
ainda uma agenda de compromisso que con temple as 60 comunidades que moram no distrit o de Jurut i
Velh o. (http://www.blog geLCl:lm/pro fJlc!1 6942 594755467023334 . Acessadc em 28111/20 II )

o embate mais sério entre A LCOA e ACORJ UVE aconteceu no dia 28 de janeiro de 2009,
época do Fórum Socia l Mundial na cidade de Belém. Lideranças camponesas, religiosas e sindicais
organizaram um m ovimento chamado Juruti em Ação .Aproximadamente 1.500 moradores de várias
comunidades ocuparam por nove dias ferrovia, porto e rodovias, iso lando a área da mina, o porto
e a Base Capiranga. AALCOA acionou torça po licia l para fazer a desocupação das áreas, mesm o
assim os manifestantes conseguiram resistir à repressão militar, que lançou spray de pimenta e
bombas de gás lacrimogéneo para dispersar o povo.

Apó s nov e dias de protesto, ocupação e visib ilidade do movimento na imprensa a ALCOA
reso lveu atender as exigências dos manife stantes. A titulaçâo da terra veio acompanhada do des
membramento das 78 comunidades que moravam na Gleba Vida Amazônia da seguinte forma:
PA E Juruti Velho, com 47 comunidades, CDm território titulado pelo INCRA; Mamuru do Rio e
Mamuru do Plana lto tituladas pelo ITERPA(Im,1ituto de Terras do Pará) e nomeadas Nova Olinda
I e Nova Olinda IL

Em 2007 elaborou-se o plano de utilização do Proje to de Assentamento Agroextrati vista de
Juruti Velho, no qual se regulamentou a utiliz ação dos recursos naturais e dos comportamentos a
serem seguidos pelo s moradores. Nele definiu-se um conjunto de 122 itens, cujo propósito era expor
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, ao Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recurso Naturais Renováveis - I BAMA e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado
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do Pará - SEMA e instituições afins, o eompromi sso dos moradores eom a legislação ambienta l
e o Plano de Utiliza ção e ao mesmo tempo oferecer a estes órgãos um instrumento de verificação
do eumprimento das normas aeeita s por todos e serv ir eomo doeumento formal para o Contrato de
Concessão de Uso.

A partir da organização e formação do PAE Juruti Velho, a Associação pode ter acesso às
politicas e programas do INCR A, tais como apoio, habitação. fomento e PRONAF. O trabalho de
eampo revelou-nos que a associação prioriza o setor de habitação. possibilitando a cons trução de
2700 moradias, esta meta é trabalhada em duas fases: a primei ra fase começou em 2007 e consistiu
na construção de habitação para 998 fam ílias, a segunda fase iniciou em 2011e tem por meta a cons
trução de mais 1000 moradias; no entanto no trabalho de campo não fomos informados até quando.

Além da titu lação coletiva, uma das principa is conquistas do Movimento Juruti em Ação foi o
compromisso assinado pelo presidente daA lcoa na América Latina , Frankl in Fedren em pagar 1.5%
do lucro gerad o pelo resultado da lavra da bauxita extraida do PA E. Esse recurso é repassado pela
empresa de mineração ALCO Apara compensar os danos e prejuízos causados às comun idades pela
extração de minérios. Uma parte dos recursos foi transformada em politica de inclusão social. A as
sociação, em assembleia, decidiu que metade dos valore s seria transformada em beneficio tr imestral
de seiscentos reais (R$ 600,00) a que todas as familias residentes no lugar desde 2005 tem dire ito .

A outra metade ser ia investida em mel horias coletivas do lugar. A gestão direta dos recursos
pela ACORJUVE possibilitou a construção de 10 microssistemas de aba stecimento de água, apoio
ao transporte escolar e a expansão da iluminação el étrica, construção e ampl iação de uma sede
própria e de centro comunitár io onde func iona o inforcentro, que disponibiliza curso de informática
e acesso à internet para a população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela primeira vez na história dos grandes projetos na Amazônia, uma associação composta
principalm ente por representantes de comunidades ribe irinhas, pescadores, camponeses e povos
da floresta, conseguiu que uma empresa mineradora lhe repassasse diretamente pequena parte de
seus lucros . sem qua lquer intermediação. Isso j untamente com a conquista da titulação coletiva
dos terr itórios onde historicamente vivem. Tais feitos criam condições para novas contradições na
dinàmica terri torial do lugar.

A gestão direta dos recursos pela ACORJUVE fez o poder público municipal praticamente
transferir para a associação as responsabilidades sobre a manutenção, melhoria e extensão de serviços
públicos como na área de saúde. educação, transporte e iluminação pública. Os gestores municipais
comportam-se como se a promoção e garantia do bem-estar e da melhoria na qua lidade de vida das
comunidades do PAE Juruti Velho não fossem de sua responsabilidade.

As entrevistas do trabalho de campo indicaram disposição da diretoria da associação de traba lhar
em parceira com o poder público para melhorar a qualidade de vida das comunidades. Os dirigentes
têm claro que sem o apoio do poder público, torna-se mais difícil manter, melhorar e expandir as
conquistas. Isso porque a titulação coletiva e o reconhecimento legitimo do direito sobre o uso do
terr itór io que historicamente vivem é apenas o primeiro passo.

As terras que integram o PAE sofrem forte s ações do capital, seja na forma da empre sa ou na
forma de ações clandestinas ilegais de madeire iros que adentram as terras do assentamento buscando
madeira nobre para abastecer as serrarias e comerci antes de madeira de Juruti e Santarém . o que
levou a ACORJ UVE a construir um sistema de monitoramento intensivo para evitar a ofensiva das
madeireira s. A construção de portais de guarita s e equipes de vigilàncias tem sido eficaze s.

No entanto, a ameaça constante vem da empresa, que procura enfraquecer a direção da ACOR
JUVE. por meio de projetos como hortas comuni tárias e criadouro de peixes. Almeja ampliar sua
influência no lugar, difundindo a imagem de responsabiIidade social e ambiental, de que tais projetos
são alternativa viável de fonte de renda, trabalho e a limento . Ações como essas semearam entre os
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moradores o desejo de formar outra associação, Nas palavras de diretor da associação "a ALeOA
ao di fundir projetes como horta e piscicultura nada mais faz que infiltrar-se em áreas que não lhes
dizem respeito". Para os dirigentes da ACORJUVE, todos os projetes executados nas comunidades
devem passar necessariamente por sua observação e aprovação.

Em resposta à ofensiva da ALCOA nas comunidades, a ACORJUVE, através da ONG Eco
-ideia , construiu estudos e pesquisas acerca dos danos e prejuízos ambientais identificados a partir da
instalação desse complexo minero metalúrgico, Assim, colctou dados sintetizados num documento
para uma ação junto ao Ministério Público contra a ALCOA.

Portanto, a titulação colctiva das terras do PAE Juruti Velho é apenas um dos capítulos da
longa história de conflitos entre o capital nacional, internacional ou multinacional , que dircta ou
indiretamentc apoiados pelas elites locais e sctorcs do bloco no poder estatal, contra as populações
que historicamente usam a terra-território para a reprodução de seu modo de vida. Definitivamente
adentramos num período histórico no qual a Amazónia reafirma a função de fronteira de commo
dities para o mercado mundial. Ainda que gere aumento do PIB regional, ampliação da balança
comercial, em suma, o crescimento económico, isso tem se realizado em detrimento de modos de
vida e populações histor icamente responsáveis pela manutenção do ecossistema amazónico,
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