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ENCONTRO
CHICO
MENDES
15 a 17 DE DEZEMBRO DE 2018 | XAPURI – ACRE

•

IMAGINE
Imagine uma pequena e calma cidadezinha
acreana, localizada no coração da Amazônia,
abrindo suas portas para receber, por três dias,
o burburinho de um grande congraçamento dos
povos da floresta para celebrar os ideais de Chico Mendes, seu filho mais ilustre...
Imagine um encontro especial e único entre
pessoas, comunidades e instituições, da floresta
e de fora dela, do Brasil e do mundo, que conheceram Chico Mendes, ou mantém vivo seu legado, para, em homenagem ao grande líder seringueiro, fortalecer a luta dos povos da floresta.
Imagine você fazendo parte dessa oportunidade histórica ímpar de comungar com os her-

POR QUE REALIZAR O
ENCONTRO CHICO MENDES?
A realização do Encontro Chico Mendes, entre os
dias 15 e 17 de dezembro de 2018, permitirá aos
povos da floresta, seus parceiros e parceiras:
•
•
•

Honrar e reverenciar a memória de Chico
Mendes;
Celebrar o legado de Chico Mendes,
expressado nas conquistas dos povos da
floresta nos últimos 30 anos; e,
Firmar, por Chico Mendes, compromissos
com fortalecimento da luta do CNS e dos
povos da floresta nos próximos 30 anos.

deiros de Chico Mendes as grandes conquistas
dos povos indígenas e extrativistas, nas últimas
três décadas e, coletivamente, contribuir para a
construção da plataforma de lutas dos povos da
floresta para os próximos 30 anos...
Você está em Xapuri, a convite do Conselho
Nacional das Populações Extrativistas-CNS, do
Memorial Chico Mendes e do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Xapuri –
STTR, para honrar a memória e celebrar o legado de Chico Mendes nos 30 anos de sua partida
dos espaços deste mundo.

•

•

Um legado a celebrar: As tardes do Encontro
Chico Mendes serão dedicadas a celebrar
as conquistas e realizações dos povos herdeiros de Chico Mendes que, ao longo dos
últimos 30 anos, traduziram suas lutas cotidianas em mais de 60 milhões de hectares
de territórios protegidos para as gerações
presentes e futuras. Uma plenária de apresentação de casos de sucesso, uma feira de
produtos agroextrativistas e o lançamento
de uma revista de desenvolvimento sustentável compõem o programa de celebração
do legado de Chico Mendes.
Um compromisso com o futuro: Elaboração
da Carta de Xapuri, com a agenda de compromissos coletivos para os próximos 30
anos.
Romaria ecumênica ao túmulo de Chico
Mendes.

Boas-Vindas!

COMO SERÁ O
ENCONTRO CHICO MENDES?

O QUE É FUNDAMENTAL
NO ENCONTRO CHICO MENDES?

Um encontro singelo, simples e pleno de compromissos com a defesa da Amazônia e dos povos que nela vivem, como foi a própria vida de
Chico Mendes. Assim será o encontro de Xapuri,
organizado a partir de uma agenda mínima, que
compreende:

O fundamental para o sucesso do Encontro Chico Mendes é a presença de 300 lideranças indígenas e extrativistas de todos os estados da
Amazônia Legal e de outros territórios de uso
coletivo do Brasil inteiro, com expressiva inclusão
de mulheres e jovens nas delegações.
Ao buscar parcerias para garantir as condições
físicas e financeiras que permitam aos povos da
floresta contextualizar sua própria história, fazer
um balanço de suas conquistas e realizações e,
coletivamente, construir sua agenda futura, o
CNS investe na construção um encontro condições para que os povos da floresta possam traçar, eles mesmos, coletivamente, os rumos do
seu próprio amanhã.
Também serão convidadas pessoas e instituições parceiras de Chico Mendes e das gerações
que vieram depois dele, mantendo vivos seus
sonhos e seus ideais.

•

•

Chico Mendes Vive: Cerimônia de boas-vindas por lideranças extrativistas, autoridades acreanas e apresentação cultural de
talentos da floresta.
Uma memória a honrar: Homenagens à memória de Chico Mendes incluem uma plenária com depoimento de lideranças históricas,
“Vozes da Floresta”, uma agenda cultural
organizada pela juventude da floresta e a
inauguração da exposição “Chico Mendes
Herói do Brasil”, patrocinada pelo Sindicato
dos Professores do Distrito Federal – Sinpro/
DF, na sede do Sindicato dos Trabalhadores
e das Trabalhadoras Rurais de Xapuri.

COMO CONTRIBUIR PARA O SUCESSO
DO ENCONTRO CHICO MENDES?

Existem várias maneiras de contribuir para o sucesso do Encontro Chico Mendes:
•

Reservando esta data em seu calendário para estar presente em Xapuri entre os
dias 15 e 17 de dezembro. Caso possa participar do Encontro, é importante notar que o
transporte aéreo para o Acre oferece vagas
limitadas e que Xapuri é uma cidadezinha
de cerca de 13 mil habitantes, com acomodações também limitadas, razão porque reservas antecipadas junto à coordenação do
encontro são fundamentais.

•

Contribuindo para viabilizar a presença das
delegações extrativistas e indígenas no encontro. O custo estimado de cada participante, incluindo passagem, hospedagem, alimentação e kit do encontro é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Você pode contribuir com a
presença de uma delegação ou de uma liderança.

Patrocinando uma ou mais das atividades do
Encontro, que incluem:
•

•
•

•
•
•

Vozes da Floresta: Participação de lideranças históricas, tenda central para depoimentos, equipamento de gravação e produção
posterior de material multimídia com os depoimentos coletados.
Agenda Cultural: em construção pela juventude da floresta
Exposição Chico Mendes Herói do Brasil:
parcialmente patrocinada pelo Sinpro-DF.
Faltam, entretanto, os recursos para a produção do catálogo e das instalações permanentes da mostra em Xapuri.
Plenárias do Legado: Convidados, equipamentos e materiais de divulgação.
Lançamento da revista de desenvolvimento
sustentável: evento de lançamento.
Feira de produtos agroextrativistas: Montagem e promoção da Feira.

F

COMO SABER MAIS
SOBRE O ENCONTRO
CHICO MENDES?
Para saber mais ou informar sobre sua participação ou
contribuição para o Encontro Chico Mendes, por gentileza
entrar em contato com:

Joaquim Belo
presidente do CNS:
(96) 99148-6453
Clodoaldo Ramos Pontes
Memorial Chico Mendes – Manaus:
(92) 99264-6243
Julia Feitoza Dias
Comitê Chico Mendes – Rio Branco:
(68) 99907-1361
Zezé Weiss
Xapuri Socioambiental – Brasília:
(61) 99967 7943
contato@xapuri.info

Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Xapuri A/C

