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A corredeira do rio Paru

cTOeste, afluente da margem

esquerda do Amazonas, desenha

uma figura humana no verde da

floresta. Ao lado, menina

uaicá, do alto rio Negro.



O 
AMANHÃ 

ESTÁ

A
A

<*

O homem brasileiro

aceitou o desafio

da floresta densa,

para 
construir

um 
país 

mais forte.

Integral.

Total.

Para nossos irmãos

da Amazônia,

o amanhã serã diferente

E êste amanhã

já 
está chegando.
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Carta do Editor

Mas 

páginas seguintes estão cinco meses de viagem

pela Amazônia feitos com a maior equipe e o maior

orçamento para a cobertura de um único assunto cm

toda a história de REALIDADE e, possivelmente, da imprensa

nacional. Nossa mais longa, custosa e apaixonada reportagem.

Se fôsse preciso justificá-la, talvez bastasse êste absurdo: a

opinião pública do país acha 
que 

"os 
estrangeiros" podem rou-

bar a Amazônia, mas não tem sequer uma noção razoável

sobre seu tamanho e sua história. Resultados de uma pesquisa

feita em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, especial-

mente para esta edição:

67% das pessoas acreditam que a Amazônia está amea-

çada de cair sob controle estrangeiro. E, ao mesmo tempo:

42% acham que a Cabanagem é um estilo de residência

amazônica (é o nome da mais sangrenta revolta política da

história brasileira).

46% 
pensam que a Amazônia tem menos dc 30% da

área do país (tem 59,4%).

61% julgam que a Transamazônica passa 
dentro ou per-

to de Manaus (são tão distantes quanto 
o Rio de São Paulo).

47% supõem que hoje poderiam 
ir de automóvel de Be-

lém a Manaus, ou de Santarém a Belém (54%), ou de São

Paulo a Manaus (39%) 
— 

quando, por 
terra, Santarém e Ma-

naus são isoladas do resto do país.

Esta edição especial de REALIDADE, contudo, não tenta

apenas informar corretamente a opinião pública 
brasileira sôbre

o maior de todos os seus mitos, a Amazônia. É também uma

tentativa de documentar o instante mais extraordinário da vida

dessa última grande 
reserva natural do planêta.

Os sinais dêsse momento decisivo são dramáticos:

Estão sendo abertos no coração da floresta 12 000 quilô-

metros de rodovias (quatro vêzes a extensão das rodovias fe-

derais ali existentes).

Nos últimos quatro 
anos foram instaladas ou projetadas

quase 
trezentas fazendas de gado para 

a região, algumas com

o tamanho de países europeus.

Há uma corrida nacional e internacional em busca das

riquezas do subsolo amazônico e ela é o grande acontecimento

atual do mundo da mineração.

O govêrno promete 
colocar na Amazônia, em cinco

anos, 100 000 famílias, um êxodo comparável ao do povo 
he-

breu.

Tôdas 

essas mudanças são anunciadas num momento

em que 
a Amazônia adquiriu, em têrmos mundiais,

um significado extraordinário. A Amazônia hoje é

despovoada e improdutiva num mundo que 
assiste à explosão

demográfica e do consumo. A população 
da Terra é de 3,6

bilhões de habitantes e, a continuar o ritmo atual, será de 7

bilhões no ano 2000. Com isso, o mundo teria de dobrar sua

capacidade de produção 
de alimentos 

— em três décadas dar

um salto equivalente ao dos dez müênios da Era da Agricui-

tura 
_ apenas para 

manter os níveis de consumo presentes.

Além disso, a Amazônia chega aos dias atuais como uma

fonte de pureza. 
Tem, em estado pràticamente puro, 

um

quinto 
das reservas superficiais de água doce do planêta. 

A

clorofila de sua floresta, através da fotossíntese, absorve parte

do gás 
carbônico produzido pelas 

cidades e devolve ao ar o

oxigênio que 
o homem respira. (Diz um cientista alemão

veja a história na página 
140 

— 
que 

a Amazônia é respon-

sável por 50% do oxigênio produzido 
na Terra.)

b isso ocorre 
quando a sujeira, o barulho e a poluição já

degradaram as condições de vida nas grandes cidades c amea-

çam todo o ambiente terrestre. Nos EUA, por exemplo 
— 

um

país que, segundo algumas estimativas, produz 
apenas 40%

do oxigênio que gasta 
—, em 1980, metade da água corrente

dc seus rios será usada para 
refrigerar usinas termelétricas.

E, embora 95% dêsse volume de água volte aos seus leitos

naturais, volta com temperatura mais alta, ameaçando a vida

dos peixes e todo o equilíbrio biológico.

E a energia elétrica é a mais limpa das formas de energia.

Até o comêço do século XIX, a humanidade viveu 
pràticamente

da energia do Sol. Em 1870, o mundo já queimava 
250

milhões de toneladas de carvão por ano. Hoje queima quase

3 bilhões. Em 1890, o consumo de óleo combustível era quase

nulo. Hoje queimam-se perto 
de 12 bilhões de barris por ano.

Em 1980 serão 24 bilhões. E o crescimento é assim, numa

progressão geométrica, onde não se vêem ainda sinais de

um limite, de uma parada. 
É trágico examinar o 

que 
repre-

sentam êstes números:

Até 1870, época do início da Revolução Industrial, o con-

teúdo de 
gás carbônico no ar era mais ou menos o mesmo

de milhões de anos anteriores, quando 
a atual atmosfera se

formou. A queima 
de carvão e derivados de petróleo, com a

formação inevitável de gás carbônico, alterou o equilíbrio pa-

cientemente conseguido pela evolução natural. Hoje, a pro-

porção de gás carbônico na atmosfera é 15% maior que 
a

do início da Revolução Industrial. A 
porcentagem 

não parece

assustadora. Mas, dizem alguns cientistas, se ela chegar ao

dôbro do que era antes da Revolução Industrial, a temperatura

geral 
do 

planêta 
subirá o suficiente para 

derreter as calotas

polares, 
elevar o nível geral 

dos oceanos e, num nôvo dilúvio,

mergulhar boa parte 
da vida terrestre em água salgada.

Mum 

mapa do mundo, a Amazônia parece uma fôlha

verde onde os rios são veias azuis. Êsse símbolo pode

sugerir o significado atual da Amazônia: essa fôlha

de esperança, reserva providencial 
deixada no planêta para

êsses dias difíceis, não seria o local para se tentar um renasci-

mento das formas de viver da sociedade humana?

O mundo desenvolvido está perplexo 
com grande parte 

dos

resultados de sua sociedade industrial. Há uma descrença, não

de todo irracional, de que 
o'progresso, da maneira que é enten-

dido hoje, possa 
levar à felicidade coletiva. Uma parte 

da ju-

ventude parece 
não aceitar essa sociedade tecnológica porque

seus valores parecem desumanos e mecanicistas.

A Amazônia é a última grande 
fronteira terrestre a ser civi-

lizada. Até aqui, o homem, como um deus, moldou a Terra

à sua imagem e semelhança: destruiu a vida selvagem e a

natureza, aniquilou espécies, fêz com que a palavra 

"civili-

zação" muitas vêzes não significasse mais que monotonia e

massacre. A Amazônia não seria o local para 
a maravilhosa

experiência do progresso 
em harmonia com a natureza? Não

seria a nossa ilha da Utopia onde se fará o progresso limpo e

colorido que ainda existe no coração de todos os homens?

Por acreditar nessa possibilidade, 
realizamos a nossa mais

longa, custosa e apaixonada reportagem.
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REALIDADE

OUTUBRO, 1971

UMA PUBLICAÇAO

DA EDITORA ABRIL

ANO VI — 
N.° 67

Amazônia, Opinião

Entrevista: Rodrigo Octávio, Mourâo Filho,

Jean Passajou, Roy Phillips, Ramiro

Nazaré, Armando Mendes, Djalma Batista,

Yoshiaki Nishimukai, Carlos Weber,

Moraes Rêgo, Giocondo Grotti, Francisco

Meirelles, Bandeira de Mello, Evaldo de

Abreu, Paulo Nogueira Neto,

Mário Andreazza, Jarbas Passarinho.

Morreram as cidades

e o homem

(na 
Amazônia encontra...)

Um bicho urbano, arquiteto de 26 anos

com prêmios internacionais, viveu na

Amazônia a convite de REALIDADE.

Suas idéias e propostas para a região.

A história de nossos cinco meses de viagem.

Viagem ao 
planeta do

verae da água e do sol

As incríveis côres e formas das águas,

da floresta e dos animais amazônicos

(uma seleção feita entre 20 000 fotos).

A nossa vida

nos trópicos

Roteiro através do tempo, dos mitos das

civilizações e das cidades da Amazônia.

Já 
imaginou o

Brasil sem Amazônia

Os índices econômicos, os recursos

naturais e o mapa de um estranho 
pais.

O Brasil-sem-a-Amazônia.

Amazônia, oniem

Angelim chegou ao poder no Pará

chefiando um exército de camponeses

na mais sangrenta revolta

popular da história brasileira.

Amazônia, hq)e

Imagens: dez páginas de fotos sôbre a vida

do interior da Amazônia.

História: como vivem seringueiros,

caçadores, garimpeiros.

O regatão: o mascate dos rios.

A fronteira

da aventura

Um domador de cobras e outros heróis

de 11 600 quilômetros de fronteira.

Amazônia, amanha

A nova conquista:

estradas (cinco como a Transamazônica);

minérios (esta é a década da Amazônia);

colonos (500 000 estão sendo chamados);

gado (280 fazendas do tamanho de Estados).

Ávida 
que 

vem

do verde

Cem mil pessoas vivem de derrubar a mata:

Civilização ou ameaça?

Essa floresta produz 50% do

oxigênio da Terra?

A Amazônia marcha para o deserto?

34

50

66

71

87

106

119

estaangBiros 
(um 

fato)^^¦AmazOnia
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Hi

154

Realidade na Amazônia 
30 

Imagens de um massacre 157

171

190

Cenas da morte de macacos, onça,

jacarés e peixe-boi: um documentário

fotográfico inédito de 95 dias na selva.

A lei 
proíbe. 165

Mas uuem cumpre?

Só em 1970 foram mortos 500 mil jacarés.

Os

roubam a

(uma 
opinião)

roubam mesmo?

(uma questáo)

Pesquisa: o povo acredita que os

estrangeiros estão roubando a Amazônia.

Documento: 21 páginas com êsses

estrangeiros fantásticos e suas histórias.

Dizem 
que de tem

exército secreto no

Pais. Mas o 
que 

éle

tem é um Pais

O 
"Onassis" 

da Amazônia.

A última chance dos 202

últimos 
guerreiros

Ensaio fotográfico: beleza indígena.

Problema: a Amazônia era o último refúgio

dos índios. E agora, que está sendo

invadida por estradas, gado, colonos?

A busca da terra 215

(inferno 
ou 

paraíso)

prometida

O homem que tem o décimo país do

mundo para distribuir aos pobres.

Cinco famílias acharam a terra prometida.

A mais ambiciosa (e fracassada) tentativa

de colonização do interior da Amazônia.

142 | 
Amazônia, Indicações 271

Conheça a Amazônia: 25 páginas

sôbre o ambiente e a economia da região.

Viva a Amazônia

Viaje de barco e viva a Amazônia.
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"A 

Amazônia está ameaçada de cair sob controle estrangeiro."
"Seu 

clima é melhor 
que 

o da Riviera européia."
"Os 

atuais 
planos de ocupação deveriam esperar

os 
grandes levantamentos científicos de seus recursos."

"Já 

perdemos muito tempo com discursos e omissões."
"O 

grande problema é o da falta de imaginação nas soluções."
"O 

povoamento por imigrantes estrangeiros é uma ameaça."
"O 

Canadá é um deserto humano mais atraente 
que 

a Amazônia."

Ministros, homens comuns, viajantes, cientistas, militares,

padres falam sobre a conquista da Amazônia. Suas opiniões:

RODRIGO OCTAVIO

JORDÃO RAMOS,

ex-diretor da Escola

Superior de Guerra

É uma espécie de
"apóstolo 

da Amazôniatem

percorrido o Brasil,

fazendo conferências e pregando

a necessidade de ocupar

a região. Já foi ministro

(Viação e Obras) durante o

govêrno Jânio 
Quadros,

comandante militar na Amazônia.

Ê apontado como

o futuro comandante

do V Exército, a ser criado

(e já com sede) em Manaus:

P. Acredita que é possível adiar

para a década dos anos 80 um es-

forço maior de ocupação da Ama-

zônia?

R. Não. Ê imprescindível que a

problemática da Amazônia seja

desde logo equacionada, não só

em face da necessidade a curto

prazo da efetiva integração na*

dorsal 
pela 

incorporação de seus
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espaços vazios, como 
principal-

mente tendo em vista a 
preserva-

ção de nossa integridade e talvez

do próprio Estado do Brasil,

quando ao dobrar do século tiver-

mos de atender a populações mui-

tiplicadas 
geomètricamente em

suas terras de origem, onde, 
pela

incipiência tecnológica ou carên-

cia de espaço 
geográfico, não te-

rão sequer condições de sobrevi-

vência. No 
primeiro caso joga-se

com o Grande Brasil, amadure-

cido, sem descompassos regionais,

hoje verificados, e no segundo com

a soberania nacional 
que deve se

manter incondicionada e imune a

qualquer pressão imperialista.

P. Existe a ameaça de a Amazô-

nia brasileira 
passar para o con-

trôle internacional ou de outras

nações? 
Quais os sinais concretos

atuais dessa ameaça?

R. Sim, se a extensa área geográ-

fica, hoje na realidade apenas ex-

pressão de domínio 
político, não

fôr, a médio 
prazo, efetivamente

integrada ao todo nacional, atra-

vés de seu desenvolvimento e for-

talecimento de sua segurança.

Não é de hoje 
que a Amazônia

se constitui como alvo da 
preo-

cupação alienígena, visando seja

ao desembocar sc-bre a Grande

Bacia — fase colonial; seja a de-

finição das fronteiras ou ainda co-

mo refúgio internacional das po-

pulações excedentes afro-asiáticas

ou mesmo aos países desenvolvi-

dos como abrigo às apocalíticas

conseqüências de um confronto

termonuclear.

P. A ameaça de alienação da

Amazônia tem alguma relação

com os grandes investimentos es-

trangeiros feitos legalmente na re-

gião, ou é mais relacionada com
x 
ações clandestinas de espionagem,

contrabando e levantamento de ri-

quezas extra-oficial?

R. A segunda hipótese contida na

pergunta parece-me mais consen-

tânea com as atuais realidades

geopolíticas, dadas as condições

de habitabilidade da região (tem-

peratura média de 26°) e as suas

riquezas 
potenciais, principalmen-

te nos reinos mineral e vegetal,

ainda não identificados em tôda

a sua extensão.

P'. A ocupação acelerada da Ama-

zônia envolve o destino de esti-

madamente algumas dezenas de

milhares de índios 
que ainda hoje

ali vivem em estado selvagem ou

semi-selvagem. Na sua opinião,

como está sendo conduzido o pro-

blema do índio?

R. Não tenho elementos 
para afir-

mar 
que a 

questão esteja sendo

bem ou mal conduzida, 
por quem

de direito. Acredito 
que a incor-

poração do índio em bases racio-

nais e humanas, através de con-

vencimento e catequese adequa-

dos, deva ser buscada com 
pa-

ciência e bondade, tal como fize-

ram os jesuítas no 
passado e pro-

cura a Funai em suas atividades

realizar no 
presente. Não acredito

que os índios 
possam representar

qualquer dificuldade 
para o po-

voamento amazônico, não só 
pela

sua dimensão insignificante no

grande vazio 
geográfico, como

pela sua índole 
pacífica.

P• No seu entender 
quais seriam

as linhas de uma política correta

para evitar 
que na conauista da

Amazônia se repita a destruição

"Só 

integrando a Amazônia

ao todo nacional, através do seu

desenvolvimento e do

fortalecimento de sua segurança,

é 
que 

a livraremos da

ameaça de 
posse 

internacional."
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da flora i• da fauna que foi feita

sistematicamente nus conquistas

de outrus regiões do globo?

R. Acredito 
que as seguintes me

didas poderiam evitar a destrui

ção da flora e da fauna aniazôni-

ca, em seu 
período de exploração

intensa existente: a) Desenvolvi

mento polarizado, definindo as

áreas prioritárias e os 
pólos de

irradiação e atração; b) Reflores-

tamento intensivo e extensivo,

com espécies homogêneas nas

áreas a serem exploradas 
pelos

complexos industriais madeirei-

ros; c) Limitação dos 
períodos de

caça e pesca, sobretudo em se tra-

tando de espécies raras, tartaru-

gas, jacarés, etc.

P. Um sociólogo do Museu Goel

di levantou a hipótese de o Exér

cito ocupar alguns dos núcleos de

colonização a serem construídos

às margens da 7 ransamazônica,

para pôr em prática a política e

as leis da proteção à flora, fauna

e aos direitos dos índios. 
Qual a

sua opinião sobre a idéia?

R. É uma idéia a ser objetivada

pelos organismos civis dos minis-

térios responsáveis, uma vez 
que

tal 
^ 

missão só 
poderá caber ao

Exército nas regiões de fronteira,

tendo em vista o problema de se-

gurança.

P. O senhor tem sugerido a redi-

visão da região amazônica, com a

criação de dez territórios. 
Quais

os objetivos dessa divisão?

R. Na minha opinião, a redivisão

político-administrativa das Re-

|giões 
Norte e Centro-Oeste encer-

ra 
problemas sérios de segurança,

permitindo de um lado a integra-

;ão territorial e de outro a pre-

iervação das fronteiras. Sabida a

imitada capacidade 
gerencial dos

OLYMPIO

MOURÀO FILHO,

ex-ministro do

Superior Tribunal Militar

General-de di visão, aposentado,

74 anos, ex-ministro do Superior

Tribunal Militar. Ficou famoso

em 1964, quando, de Minas,

iniciou o movimento que derrubou

o presidente João Goulart.

Homem de idéias extremadas e
"intransigente 

defensor da

ordem", diz 
que recusou

putriòticamente a presidência da

República a 1. 14! 64, 
quando

ntrou triunfante com suas tropas

estudo* situados naquelas icgioes

para dinamizarem as suas zonas

interiores, é fácil concluir se 
que,

após a realização acelerada, como

hoje sc 
procede, de empreendi-

mentos federais, em todos os cam-

pos do 
poder, tornar-se á indispen-

sável nos espaços ecumenizados,

arrancados ao deserto verde, uma

assistência adequada aos seus ha-

bitantes, assegurando condições

de utilização daqueles empreendi-

mentos. 1 ambém a fraca contri-

huição tributaria evidencia uma

carência de recursos, 
quase abso-

luta, 
para o atend'mento indispen-

sável daquelas 
populações," limi-

tando assim a ação administrati-

va estatal. Para citar um exemplo,

basta lembrar 
que o município de

Altamira com seus 32 000 km2 
* 

é

maior 
que dezessete Estados da

Federação e compreende em área

quase duas vêzes os espaços úteis

uo Japão. Enquanto êste apresen-

ta uma 
população de 103 milhões,

aquela abriga em seus limites ape-

nas 12 000 habitantes. O mesmo

acontece com Uaupés, no Amazo-

nas, com 180 000 km2 
** 

e outros

municípios da Amazônia legal.

Estou realizando, em 
profundida-

de, alguns estudos 
para apresentar

a 
quem de direito uma sugestão

sobre o assunto.

* 
O general Rodrigo Octavio de

ve estar referindo se a área de

Altamira antes de sua divisão. De

1960 a 1970, Altamira 
perdeu o

distrito Gradaús. Perdeu também

parte do distrito-sede. E ganhou

parte do distrito de Sousel. Hoje,

a área de Altamira é de 153 862

km7.

* 
Uaupés 

foi também desmem-

brado nos municípios de São Ga-

briel da Cachoeira 
(89 339 km2) e

Ilha Grande 
(75 037 km7).

t. . Vv ,

na Guanabara, sem disparar um

tiro. Hoje, vive tranqüilo

num grande apartamento com

vista para o mar, em Copacabana,

no Rio.

"Um 

absurdo o 
que 

se faz atualmente

na Amazônia. Acabaremos

transformando a selva num deserto."

que se sabe da Amazônia desauto

riza tudo o 
que vem sendo feito

até agora. Os solos, 
por exemplo,

são constituídos em 
geral de late-

rita, arca de variada 
granulação

e 
gorgulho, absolutamente im-

próprios para a agricultura. Nos

lugares onde o homem 
predador

desmata, fica a sílica estéril, de

alta acidez, 
que não 

permite a ni-

trificação, 
pela impossibilidade de

existência, naquele solo, de bac-

térias. A laterização conseqüente

conduz à aridez e ao deserto.

P. Acredita 
que a Amazônia 

por

| 
ser uma das regiões mais desabi

tadas e habitáveis do planêta seja

um alvo de cobiça internacional?

R. Não 
podemos aceitar de boa

vontade a afirmação de 
que a

Amazônia 
pode conter 300 mi-

Ihões de habitantes, 
que é o ce-

leiro do mundo, 
que desperta a

ambição 
quando a explosão de-

mográfica torna apertado o 
pia-

neta, e que não 
possuímos armas

capazes de conter a ambição alie-

nígena. Além de não se 
poder

confundir espaço vital com vasti-

dão, o 
que tornaria o Saara uma

terra da 
promissão. Há um 

gran-

de equívoco, na atitude nacional,

ao se 
pregar a 

política de 
povoa-

ção da Amazônia. A teoria, de

resto, 
pouco científica, de espaços

vazios não se aplica àquela re-

gião. Ela não é um espaço vazio,

RAMIRO

NAZARÉ,

economista e

industrial 
paraense

Professor universitário,

economista, 39 anos, homem

elegante que usa ternos Pierre

Cardin, e já fêz curso de dicção.

Ê dono de um dos maiores

escritórios de projetos do norte.

E também diretor-proprietário da

Agrisal, firma empenhada em

plantar e industrializar caju em

Salinópolis, no Pará, projeto

considerado um dos melhores da

região, do ponto de vista da

conservação do solo amazônico e

do aproveitamento dos recursos

naturais da região.

tt

mas um espaço 
pleno de arvores,

formando a maior floresta tropi-

cal do globo e garantidora da vida

na maior 
parte da América do

Sul, especialmente r,o Brasil. As

tutjras 
gerações não 

pouparão

queixas das atuais 
que ousarem

a destruição 
predatória da selva,

abrindo, a 
qualquer pretexto, cia

reiras 
que conduzirão a novas fa-

lacroses 
progressivas até a dimi-

nuição substancial da mata vir-

gem ou seu desaparecimento.

P^ 
Que fazer então com a Ama-

zônia?

R. Para nossa 
própria segurança

devemos nos considerar como

condôminos e não 
pretendermos

exercer na 
parte de nosso condo-

mínio a soberania total sem 
quais-

quer restrições, 
para os fins de

destino e utilização, 
porque corre-

mos 
grave risco de não ficar em

condições 
jurídicas, do 

ponto de

vista do Direito Público Interna-

cional, de protestar contra o mau

uso 
que podem fazer dela os

outros. Acho 
que a posse da re-

gião devia, no momento, ser fei-

ta com vasos de guerra em rios,

canais e igarapés. E a abertura de

rodovias feita 
gradativamente

sob a supervisão de cientistas 
que,

mediante análises e estudos, defi-

n iriam regiões onde fixar núcleos

de população.

if ^A

'Aqui, 

na Amazônia, só se faz

imitar os 
processos

de industrialização do centro-sul.

P. Acha certo o que se faz atual-

mente no sentido de integrar toda

a Amazônia ao resto do país?

R. Não. Um plano dessa enver-

gadura, para ter êxito, 
precisava

ter bases científicas. Ora, o pouco

P. O que está errado no projeto

de desenvolvimento econômico da

Amazônia?

R. No comêço do ano 
passado, o

professor Mário Henrique Simon-

sen fêz uma mesa-redonda com

os^ empresários de Belém. Ficou

três horas calado, ouvindo-os fa-

lar sôbre os 
problemas econcmi-

cos da região. No final, todo mun-

do esperava uma análise longa e

detalhada, 
que resolvesse todos os

problemas amazônicos. Mas, 
para

perplexidade geral, êle resumiu sua

opinião numa frase: 
"A 

única coi-

sa 
que falta na Amazônia é ima-

ginação". Acho 
que nunca houve

uma síntese tão 
perfeita de um 

pro-
blema. O que se faz hoje aqui é

imitar os 
processos de industriali-

zação do centro-sul, sem conside-

rar as 
peculiaridades da região.

SEGUE
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Algumas 

palavras 

e muitas fotos

que 

mostram o 

que 

aCodespar

está fazendo no sul do Pará.

O 
projeto 

agro-pecuário da Co-

despar tem uma área brutade 52.3 58,4

hectares e a área formada é de 12.100,0

hectares.

A Codespar construiu uma es-

trada de 290 km ligando Paraíso do

Norte 
(Belém-Brasília) 

à Fazenda,

cortando, com balsa, o Rio Araguaia.

O 
projeto 

está 
praticamente 

im-

plantado. 
Já conta com 9.778 cabeças

de 
gado: 

362 touros, 721 bois de en-

%

gorda, 
1.397 bezerros,

2.574 

garrotes 

e novilhas J L

e 4.724 matrizes. Os >

5 000 alqueires de inver- 1 \

nadas formadas em ca-

pim 
colonião estão sub-

divididos em 
pastos que 

formam 3

retiros: 1 de cria de 
gado 

Nelore, 1 de

cria de 
gado 

mestiço e 1 de boiada. O

gado 
está 

perfeitamente 

adaptado ao

ambiente.

A Fazenda tem dois campos de

pouso, 
olaria, armazém, serraria, má-

quina 
de beneficiar arroz.

Os trabalhadores habitam casas

de acordo com o elevado 
padrão 

do

projeto, 
contam com ambulatório

médico e dentário, escola 
primária,

farmácia e capela.

O 
programa 

de trabalho de

1971 está sendo cumprido dentro dos

prazos.

Tudo isso existe 
graças 

à ação do

Governo 
que 

apoia a iniciativa 
pri-

vada, ao 
grande 

trabalho de apoio 
que

estamos recebendo da Sudam, e à con-

fiança dos nossos acionistas.

Codespar 
- 

Companhia de De-

senvolvimento Sul do Pará.

Sede em Barreira do Campo 
-

Município de Santana do Araguaia 
-

Comarca de Conceição do Araguaia 
-

Estado do Pará.

Em São Paulo, rua Estados

Unidos, 737 
- 

ZP 5 
- 

J. América.

Telefones: 81-8974, 282-3083 e

282-5740.
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ROY PHILIPS,

vendedor de

aparelhos elétricos

Tem cinqüenta anos, nasceu em

Nova York e quer se aposentar

do mundo. Acha que o que já viu

é mais do que suficiente: lutou

em duas guerras 
— no Japão e na

Coréia —, 
depois foi vendedor

de aparelhos elétricos nos 52

Estados de seu país.

Gosta dos hippies; não

gosta de Nixon. Ê contra a

guerra do Vietnam.

No ano passado, uns amigos

brasileiros lhe falaram sobre

a Amazônia: êle resolveu que

era ali o lugar onde gostaria

de passar o fim de sua vida.

Em fevereiro, desembarcou em

Belém do Pará. Depois, foi

até Manaus. Ali alugou um barco

e passou um mês viajando pelos

rios. Voltou aos Estados

Unidos com uma única

finalidade: vender tudo o que

tinha, despedir-se dos amigos,

comprar uma casa-barco e vir

morar na Amazônia. Sossegado.

"O 

melhor lugar do mundo, sem dúvida."

P. O senhor gosta da Amazônia?

R. Minha única dúvida era o cli-

ma. Mas êle é tão bom quanto o

da Riviera européia. Aliás, é me-

lhor que o da Riviera. Vou mor-

rer aqui.

MÁRIO

ANDREAZZA,

ministro

dos Transportes

Ministro dos Transportes desde

o governo Costa e Silva, está

em suas mãos boa parte do

trabalho de preparação para a

ocupação da Amazônia: a

construção de estradas.

Uma de suas últimas

declarações: 
"£ 

um êrro

considerar as rodovias

amazônicas como projetos

exclusivos de transporte.

A Transamazônica e a

maioria das outras

rodovias são projetos

associados aos propósitos

de dinamização dos imensos

potenciais de uma região

demogràficamente vazia".

"Antes 

da Belém—Brasília, a 
população

da região era de 100 000

pessoas. 
Hoje 

já passa 
de 2 milhões.

Com a construção da Transamazônica

acontecerá o mesmo."

P. O que levou o Ministério dos

Transportes a se decidir por um

sistema de transporte rodoviário

na Amazônia?

R. O Ministério dos Transportes

não enfatiza, especialmente, o

transporte rodoviário na região

amazônica. Apenas destaca o pa-

pel fundamental 
que as rodovias

têm representado, em todo o mun-

do, na colonização. Sem dúvida,

são as estradas 
que descobrem no-

vos caminhos e novas riquezas,

permitindo a fixação do homem

em terras inexploradas.

12

nadas ao transporte de cargas ccm

grande 
tonelagem para zonas mui-

to distantes. Futuramente, quando

a economia da Amazônia estiver

sedimentada, deveremos pensar

obrigatòriamente na construção de

ferrovias.

P. Em relação ao aproveitamen-

to dos rios quais são os planos do

governo?

R. A imolantação de um 
"sistema

de transportes" numa região como

a amazônica não pode prescindir

do aproveitamento dos rios. Já na

fase atual, os rios têm sido muito

úteis no transporte de tratores, ca-

minhões e equipamentos. Quando

a Transamazônica estiver concluí-

da, êles serão mais úteis ainda. In-

clusive a estrada foi traçada no

sentido do aproveitamento dos tre-

chos navegáveis dos rios Tocan-

tins, Xingu, Tapajós e Madeira.

Assim, o governo já projeta a cria-

ção de uma infra-estrutura hidro-

viária para a região.

P. O senhor tem dito que a Be-

lém—Brasília atraiu alguns mi-

Ihões de colonos e serviu realmen-

te como um fator de desenvolvi-

mento para a região. Mas há

quem afirme que a Belém—Br a-

sília apenas agrupou às margens

P. Por que estão sendo elimina-

das as poucas estradas de ferro da

A mazônia?

R. A política do Ministério dos

Transportes no setor de ferrovias

está sendo executada muito mais

no sentido da eliminação dos defi-

cits existentes e da conservação

dos ramais 
que proporcionam lu-

cros, do que pròpriamente da am-

pliação da rede ferroviária. De

acordo com essa filosofia, as estra-

das de ferro sòmente devem ser

construídas em áreas com uma

economia 
já consolidada e desti-

do seu traçado populações que vi¦

viam espalhadas pela região, e

que o agrupamento não alterou as

condições de miséria em que vi-

viam essas populações. Como o

senhor justifica seus pontos de

vista?

R. A Belém—Brasília é um exem-

pio 
típico de que se deve abrir es-

tradas em regiões desertas, mesmo

quando é inexistente ou precária a

infra-estrutura econômica. Em dez

anos mudou muito o panorama do

planalto goiano e da floresta ama-

zônica ao longo dos 2 123 km da

Belém—Brasília. Um exemplo: em

1960, a população da região, ex-

cluídas as cidades de Brasília, Aná-

polis e Belém, era de 100 000 ha-

bitantes; em 1970, já tinha atingi-

do 2 milhões de 
pessoas. Eram

dez as cidades e os povoados; hoje

são 120. O rebanho bovino, antes

inexistente, atingiu no ano passa-

do um número expressivo: 5 mi-

lhões de reses. As chamadas estra-

das vicinais (pequenas ligações que

fazem a conexão com as rodovias

principais), que há dez anos não

existiam, hoje atingem 2 300 km

de extensão. Estamos seguros de

que, com a construção da Transa-

mazônica, e dos outros grandes

projetos rodoviários 
previstos para

a região, acontecerá o mesmo.

OSCAR JERÔNIMO

BANDEIRA DE MELLO,

presidente 
da Fundação

Nacional do Índio

Antes de assumir a presidência

da Funai, foi diretor

da Divisão de Segurança

e Informações do Ministério do

Interior e do Ministério

das Minas e Energia. Também foi

chefe do Estado-Maior

da l.a Região Militar.

Ocupa a presidência da

Funai desde 10 de 
junho de 1970.

"Devemos 

levar o 
progresso ao índio"

P. Como deve ser tratado o pro-

blema do índio diante da ocupa-

ção da Amazônia? 
Que mei.os exis-

tem para proteger os interêsses

indígenas?

R. A ação da Funai tem sido

orientada no sentido de manter os

índios em suas terras, devidamen-

te demarcadas e fiscalizadas. Nes-

te momento, 
por exemplo, estamos

propondo a criação da Reserva In-

dígena Kararaô, localizada na con-

fluência dos rios Iriri e Xingu,

onde nossos sertanistas entraram

em contato com um grupo indíge-

na kararaô (caiapó). A Funai estu-

da também os limites da Reserva

Indígena Paracanã, localizada no

próprio habitat desses índios. Sò-

mente dentro das reservas é que os

índios oodem ter a garantia de um

processo de integração voluntária,

gradual e orientada.

P. Sempre que entram em contato

com os brancos, os índios apa

nham uma série de doenças, que,

geralmente, levam boa parte deles

à morte. Como essa mortandade

poderia ser evitada nos períodos

bastante 
próximos, de intensoi

contatos dos civilizados com oí

índios?

R. A Funai 
já está adotando algu-

mas providências: 1) vacinação de

todo o pessoal encarregado de en-

trar em contato com os índios;

2) vacinação de todos os índios

contatados, tão logo isso seja pos-

sível; 3) organização de 
postos 

in-

dígenas com enfermarias, ambula-

tórios e farmácias-padrão; 4) orga-

nização e instalação, em cada uma

SEGUE
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aumenta em ritmo mais ace- %v
lerado do que os seus recur-
sos. Neste mundo que se vai tornando
superpovoado, supermecanizado, supera-
gitado, cabe à indústria de alimentação
a tarefa de explorar e descobrir novos re-
cursos alimentares.

Esta a razão de ser da nossa emprê-
sa. Na vanguarda da tecnologia, oferece-
mos a um número sempre maior de la-
res a conveniência e a garantia de ali -
mentos mais nutritivos, mais práticos e
de elevado padrão de qualidade.

Quando iniciamos nossas ativida-
des industriais no Brasil, em 1921, éra-
mos apenas 20 milhões de habitantes.
Hoje - 50 anos depois - somos mais de

i 90 milhões. No ano 2000 -
dentro de apenas 30 anos -

seremos 200 milhões de
brasileiros. Vimos crescendo com o País.

Implantando fábricas no coração
dos campos cultivados, símbolo de nos -
sa estratégia no combate à fome. Abrindo
caminhos pelo interior, alastrando conhe-
cimentos técnicos, participando das ativi -
dades do homem do campo e absorven -
do sua produção. Alargando os caminhos
que abastecem os centros de consumo.

Em meio século de trabalho, temos
dinamizado áreas básicas do País. De-
senvolvido múltiplos setores da sua
produção. Ampliado o seu mercado in-
terno. É assim que participamos da vida
brasileira.

50 anos de uma
presença familiar
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Companhia Industrial e Comercial
Brasileira de Produtos Alimentares. PRODUTOS NESTLÉ
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Nostradamus e a alquimia milenar

previram a tecnologia.

A mudança dos conceitos de civilização

em função das novas realidades.

O alumínio é a nova realidade. asa
Uma realidade que instituiu formas
diferentes de vida.'

A ASA participa dessa transformação

criando novas aplicações para o alumínio.
E levando o homem àdimensão do seu futuro.

alumínio s-a.extrusão e laminação
"Projeto implantado com a colaboração da Sudene"



das delegacias regionais da Funai,

de equipes volantes, compostas de

um médico, um dentista, uma en-

fermeira e um assistente social; 5)

imediata retirada da área de qual-

quer membro da comunidade indí-

gena que venha a contrair moléstia

transmissível e enviá-lo 
para o hos-

pitai mais próximo, com o qual a

Funai mantenha convênio.

P. Excluindo-se o problema de as-

sistência qual a força real da

Funai na proteção ao índio? Co-

mo tem agido a Funai?

R. A Funai está protegida pela

Constituição Federal (art. 198) e

dispõe inclusive de poder de poli-

cia. Em caso de invasão de terras,

por exemplo, os chefes dos postos

devem imediatamente comunicar à

Funai, para que esta solicite a in-

tervenção da Polícia Federal. Co-

mo exemplo, as terras dos Kadi-

weu em Mato Grosso, 
que foram

loteadas e vendidas 
pelo próprio

govêrno do Estado. Hoje, as terras

já estão restituídas aos índios, por

decisão do Supremo Tribunal Fe-

deral. E, mais recentemente, as

PAULO NOGUEIRA

NETO,

professor

daUSP

Membro de pelo menos dez

entidades — 
brasileiras

e internacionais — 
ligadas à

fauna e à flora, inclusive

da International Union for the

Conservation of Nature (sede

na Suíça), autor de

vários livros, professor

de zoologia da

Universidade de São Paulo.

P. Na ocupação da Amazônia,

qual o procedimento mais razoâ-

vel a ser tomado em relação aos

índios: deve-se isolá-los ou inte-

grá-los?

R. Ninguém pode negar aos índios

os benefícios da civilização. É pre-

ciso, 
porém, que os índios tenham

acesso a tudo isso sem 
perder 

a sua

própria identidade, sem se desfa-

zerem de suas línguas e, até mes-

mo, de seus costumes. Não se deve

massacrá-los culturalmente, porque

o resultado é despersonalizá-los,

transformá-los em párias de uma

sociedade 
que os despreza e com

a qual eles não podem competir.

Aculturar índios 
para vê-los na mi-

séria, na prostituição, doentes ou

bêbados — será que alguém pode

pretender isso? Certamente nin-

guém quer essa situação, mas ela

terras dos índios Panhararu, em

Pernambuco, recuperadas 
por uma

ação de reintegração de posse mo-

vida 
pela Funai.

P. O senhor mesmo declarou que
"os 

índios não podem ser um

obstáculo ao avanço do progres-

so". Como conciliar o avanço

com os interésses dos índios?

R. Os índios são, de fato, um pa-

trimônio da nação. Enriquecendo

profundamente a nossa cultura,

através dos anos, os índios nos têm

legado uma série importante de

traços 
já incorporados à nossa co-

munidade. Os índios jamais serão

obstáculo ao progresso porque êles

devem 
participar dêsse progresso.

Os planos de desenvolvimento re-

gional devem levar sempre em con-

ta o grau adiantado de acultura-

ção dos grupos indígenas existen-

tes, de modo a engajá-los nos pro-

gramas elaborados, .ajudando-os a

desenvolver o rendimento de suas

próprias terras, bem como aumen-

tar seus conhecimentos e melhorar

suas condições de saúde e alimen-

tação.
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tem sido, repetidamente, o resul-

tado da nossa 
política 

indianista.

P. Então, qual seria a maneira de

resolver efetivamente o problema

das minorias indígenas?

R. A receita seria dupla: 1) Multi-

plicar os 
parques indígenas, como

o do Xingu. Manter, nesses par-

ques, a vida indígena na sua es-

sência, ao mesmo tempo em que

se oferecerá a êles os benefícios da

civilização (principalmente a assis-

tência médica). 2) Permitir que sò-

mente funcionários capacitados,

com real compreensão do proble-

ma, 
promovam a adaptação dos

costumes e do estilo de vida indí-

gena (adaptação e não massacre)

às condições de nossa época.

P. Por que o senhor fala tanto em

massacre?

R. Porque há 
quatrocentos anos os

índios vêm sendo massacrados, no

confronto com o homem branco.

Há quatrocentos anos há vozes de

protesto 
— 

as 
primeiras foram as

dos 
padres Anchieta, Nóbrega e

seus companheiros. No entanto,

até hoje os índios são espoliados

e, às vêzes, exterminados 
pelos

brancos. O 
"extermínio 

dos ín-

dios" é atualmente uma expressão

que deixa os brasileiros sensibiliza-

dos, 
principalmente quando parte

do exterior. Pergunto: alguém algu-

ma vez soube de alguma 
pessoa

YOSHIAKI

NISHIMUKAI,

professor 
e economista

O que tem a dizer sobre

um mundo imenso e desabitado

um técnico de um país

pequeno e superpovoado?

Nishimukai, 
que em japonês

significa 
"voltar-se

|

P. Como se deve processar a

ocupação e o desenvolvimento da

Amazônia?

R. Na América Latina, os países

garantiram sua soberania em tôr-

no de focos de colonização ou pe-

Ias perspectivas de enriquecimento

imediato, através da exploração de

metais e pedras preciosas. No Pe-

ru, a cobiça pelo ouro dos incas

determinou a formação do país;

na Bolívia foi a extração do co-

bre; na Argentina, a exploração da

prata (e mais tarde a pecuária);

no Chile, o salitre; na Venezuela,

o petróleo; na Colômbia, o café.

No Brasil êsses focos existiram e

existem: cana-de-açúcar no nordes-

te, cacau na Bahia, pedras precio-

sas e minérios em Minas e Goiás,

café em São Paulo e no Paraná,

pecuária no sul e centro-oeste. Foi

assim que se formou a economia

brasileira. Por que não fazer o

mesmo na Amazônia?

P. E de que forma isso poderia ser

feito?

R. O primeiro passo seria dividir

a Amazônia em pequenas áreas li-

que tenha sido condenada por ter

matado índios? Ninguém nega, po-

rém, 
que tais massacres tenham

ocorrido. A calúnia, no caso, está

em atribuir ao govêrno a autoria

dessas mortes. Essa infâmia preci-

sa ser enèrgicamente repudiada;

mas uma acusação 
que os respon-

sáveis pela política indianista não

podem refutar é o que se 
poderia

chamar de massacre e extermínio

da cultura indígena. Chegam ao

absurdo de dizer 
que não devemos

ter aqui núcleos raciais diferentes,

como se os índios não fossem os

brasileiros mais autênticos.

para o ocidenteviveu dois 
|

anos no Brasil (1960-62), I

conheceu a Amazônia I

e especializou-se no estudo de I

problemas brasileiros. I

Inclusive defendeu duas teses I

sobre a economia brasileira

na Universidade de Kobe.

(Entrevista a Hiroto Yoshioka,

em Kobe, cuja poluição serve

de pano de fundo para a foto.)

mitadas pelas rodovias e pelos rios.

Em seguida, seriam criados os nú-

cleos, não de colonização própria-

mente, mas de pesquisas. Êsses nú-

cleos de pesquisas seriam constituí-

dos por especialistas, como geólo-

gos, botânicos, zoólogos, médicos,

engenheiros. Êsses núcleos eüta-

riam sob a orientação de um cen-

tro de coordenação 
geral, que evi-

dente mente teria todo o apoio do

govêrno. O núcleo, devidamente

instalado, pesquisaria as possibili-

dades do local em todos os cam-

pos, entregando os dados obtidos

ao centro de coordenação. Êste,

com base nos estudos, verificaria

quais as atividades compatíveis,

determinando uma escala de pre-

ferência.

P. Ê possível evitar na Amazônia

os erros dos processos de indus-

trialização conhecidos?

R. No mundo dos países em desen-

volvimento, o Brasil tem 
particu-

laridades interessantes. Uma delas:

é o país que menos importa solu-

ções para seus problemas. E, mes-

mo quando importa, essas soluções

SEGUE

"Só 

existe um meio 
para

evitar o extermínio dos índios

e da sua cultura: é a

multiplicação dos 
parques 

indígenas."
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passam por tantas transformações

que acabam adquirindo uma perso-
nalidade brasileira. Brasília é um

exemplo de solução tipicamente

brasileira, e que pode servir de

exemplo para a futura ocupação

da Amazônia. Até agora, os cen

tros industriais têm surgido em

função de centros uibanos. Isto é:

fábricas e usinas foram instaladas

desordenadamente em vilas e cida-

des também de pouco ou nenhum

planejamento. O Japão pode ser

considerado o extremo desse exem-

pio, agravado o problema pela pe-

quena extensão territorial e pela
explosão demográfica. Mas a Ama-

zônia está no outro extremo. Lá é

absolutamente viável o planeja-
mento urbano em função de uma

atividade industrial, da mesma for-

ma como a urbanização de Brasília

foi planejada em função de sua

atividade administrativa.

P. Numa comparação mais con-

creta, seria o mesmo que repetir

a experiência do complexo hi-

drelétrico de Urubupungá e Ilha

Solteira? Isto é: primeiro instalar

uma vila-pilôto, provisória, ini-

ciar a montagem de usinas para
na fase final ocorrer o desenvol-

vi men to urbano?

R. Não conheço detalhadamente o

plano das hidrelétricas. Pelo que
entendo, o espírito do empreendi-

mento não difere da própria insta-

lação de Brasília. Isto é, são solu-

ções brasileiras, e não vejo por que
não poderiam dar certo na Amazô-

nia. Principalmente porque se trata

de um investimento econômico

desde o princípio.

P. A poluição é um problema ine-

vitável na industrialização da

Amazônia?

R. O problema da poluição é va-

riável. Torna-se inevitável nos

grandes aglomerados humanos,

onde a vegetação é deficiente e os

rios apresentam pouco volume de

água. Nesse caso, a fumaça (polui-

ção do ar) descarregada em gran-
des quantidades ultrapassa os limi-

tes da capacidade de absorção dos

vegetais, afetando dessa forma os

seres humanos e outros animais.

O mesmo raciocínio pode ser apli-

cado em relação aos rios. Em São

Paulo, por exemplo, os rios Tietê

e Tamanduateí estão bastante ale-

tados com a descarga de resíduos

químicos provenientes das indús-

trias. ê impossível banhar-se em

suas águas. O mesmo rio Tietê, no

encontro com o rio Paraná, 700

quilômetros abaixo, apresenta uma

vida fluvial normal e os efeitos do.s

resíduos químicos já não ?e fazem

sentir. Isso quer dizer que o iio

possui uma capacidade de dissolu-

ção e absorção desses resíduos de

tal forma que não chega a afetar

a fauna em toda sua extensão. De

qualquer forma, à medida que a

tecnologia avança, avança também

a destruição do meio ambiente na-

tural. Em outras palavras, o ho-

mem preocupado com o progresso
vai transformando os bens natu-

rais em comodidades (bens de con-

sumo) e ao mesmo tempo deixando

resíduos que nada mais são do que
a chamada poluição.

P. Isso quer dizer que seria im

possível aproveitar econômicamen-

te o caráter 
''selvagem e puro"

da Amazônia?

R. Exatamente. Através dos tem-

pos, a história demonstra que o

aspecto selvagem e puro só foi con-

servado quando o homem fazia

parte da natureza, buscando nela

apenas os meios necessários à sua

sobrevivência. Mas, desde o mo-

mento em que começou a utilizar

o fogo e inventou a roda, iniciou a

destruição do seu meio natural,

que node ser a sua própria destrui-

ção. Felizmente o perigo já foi

pressentido, e tem sido objeto de

advertência do próprio secretário-

geral da ONU, U Thant. Resta-nos

aguardar medidas que possam ga-
rantir a preservação da própria es-

pécie humana. Além disso, quem
sabe se, na Amazônia, não será

encontrada uma vida vegetal com

resistência e capacidade de absor-

ção tais que possa ser transferida

para locais altamente contamina-

dos, a fim de purificar o ar — e

salvar a todos nós?

isso reoresenta apenas 3 milésimos

da população mundial.

P. Que tipo de problemas essa si

inação traria para o Brasil?

R. Bem. nesse caso teríamos 3 ha-

bitantes por quilômetro quadrado
na Amazônia contra uma média

de 41 no resto do mundo, 46 na

América do Norte. 72 na Europa.

275 na índia. Teríamos o maior

vazio demográfico do planeta. A

conseqüência disto é que poderia
haver uma tentativa internacional

de redistribuição dos espaços geo-

gráficos existentes para uma repar-

tição social mais justa da proprie-
dade da terra. Dessa forma, a so-

berania brasileira sobre a região

Amazônica poderá estar ameaça-

da.

P. Conforme \á têm alertado al-

guns técnicos, a fim de evitar esse

tipo de ameaça, qual deveria ser a

estratégia para a conquista econô

mica da Amazônia?

R. Está claro para todo mundo que

I Amazônia não conseguirá se de-

senvolver apenas com os Dróprios

recursos. E que a simples idéia

de povoá-la com imigrantes nor-

destinos é utópica. O Diano que

pode mostrar alguma possibilidade
de êxito deve orientar-se em fun-

ção de quatro objetivos: 1) pro-

grama de pesquisa capaz de revê-

lar o que a região possui; 2) ocu-

pação gradativa dos espaços vazios

a partir de alguns Dontos que po-

deriam reunir a maior oarte dos

atuais habitantes da Amazônia; 3)

desenvolvimento propriamente dito

em torno de áreas que já pos
suem alguns pré-requisitos 

— Be-

lém, Manaus, Santarém, Macapá;

e 4) integração intra e inter-regio-

nal através de grandes obras fede-

rais, como as rodovias: Transama

zônica; Belém—Brasília; Cuiabá—

Santarém.

JARBAS
PASSARINHO,

ministro da Educação
e Cultura

O mais importante homem político
de hoje na Amazônia, membro

da Academia Paraense de Letras

(por seu livro 
"Terra

Encharcada ); governador do Pará

(entre 1964 e 1966);

superintendente da Petrohrás

(1958-60); membro da

Comissão de Planejamento da

SPVEA (1961). Nasceu em Xapuri

(Acre), a mesma cidade em que
Plácido de Castro iniciou a

revolução acreana.
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"Vamos ocupar a Amazônia,

não podemos perder mais tempo.

ARMANDO DIAS
MENDES,

vice-reitor da Universidade
Federal do Pará

Ganhador de uma das bolsas

da Fundação Guggenheim,

pelo trabalho 
"Viabilidade

Econômica da Amazônia",

P. Acredita o senhor que os anos

70 assistirão a uma mudança radi-

cal da paisagem humana da região

amazônica?

R. Dificilmente. Mesmo que a

atual população amazônica cresça

ex-presidente do

Banco da Amazônia. Um homem

metódico: voz empostada,

gestos medidos,

cabelos grisalhos sempre muito

bem penteados, terno

alinhado. E muito conhecimento

da Amazônia: junto com cinco

economistas preparou o Primeiro

Plano Diretor da Sudam.

num ritmo mais acelerado que a

do mundo, de agora em diante,

mesmo que duplique a cada 25

anos, por exemplo, chegará no fim

do século, a 20 milhões de pessoas.
Uma população ainda diminuta:

P. O esforço para a ocupação da

Amazônia deve ser imediato, ou

pode ser adiado por mais algum

tempo?

R. Já perdemos muito temoo com

discursos e omissões. É disso que
tem sido feita, pelo menos até

1954 (data da instalação da

SPVEA), a história da ocupação

da Amazônia. Não podemos per-
der mais tempo.

P. A construção de estradas e de

outras obras de infra-estrutura na

Amazônia representa: ai uma boa

parte do esforço a ser feito nesse

campo, nesta década; b) todo o es-

forço a ser feito; c) ou deve
ocupar a mínima parte do esfôr-

ço a ser feito no mesmo campo

nesta década?

R. Em termos do que seria ideal
fazer, eu me inclinaria pela alter-

nativa V*. Realisticamente, po-
rém, a construção de estradas, a
melhoria da navegação fluvial, a
aplicação de incentivos fiscais em

infra-estrutura (por exemplo, hi-

drelétricas) constituem uma boa

parte do esforço a ser feito entre

1970 e 1979. Pergunto-me, po-
rém, se já abdicamos de tentar a

heveicultura, atrasados que esta-

mos meio século em relação a ela.

Ocorre que, a despeito do grande
avanço da tecnologia dos sintéti-

cos (elastômeros), a borracha na-

tural ainda não foi descartada da

competição. A batalha final ainda

está para ser decidida entre o la-

boratório e as culturas de alta pro-
dutividade. Por outro lado, creio

no subsolo amazônico: o petróleo
da embocadura do Amazonas (pia-

taforma continental); as riquezas

do arqueano que afloram em gran-
de parte da bacia amazônica; os

minérios provenientes das rochas

sedimentares da .calha da bacia.

Por que não investir já nessa di-

reção?

P. Entende o senhor que existe o

perigo real de a Amazônia passar
SEGUE
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jHf Of telefones convencionais

MSMSFà^ / 
t^m ° Péss,mo hábito de às

fjf/ 
vezes nâo escutar nem falar.

^™  *™ ^/ você //ca se/n comunicado.
Para evitar isto, os modelos do

Grupo Executivo 800 GT&Etêm
assistência técnica realmente

imediata, que funciona,
Você nos avisa. Nós substituímos o

telefone na hora para você. Enquanto
'consertamos seu telefone, você contínua com

'comunicações internas e externas garantidas.
Esta é apenas uma das muitas vantagensrdo 

Grupo Executivo GT&E. Modelos
desde um tronco e seis ramais, que só têm vantagens.

Inclusive telefones que não pifam.

QQ
SAO PAULO: R. Peixoto Gomide, 896 - 5." and. - a/ 505/6 - F. 287-9182/287-8332/287-8732 e RIO DE JANEIRO: Pr. do Flamengo, 278
Bl. B - 7.oand. - F. 265-7940/265-3037 e RECIFE: R. José de Alencar. 44 -15.° cj. 154 - F. 24-3535 e BELO HORIZONTE: Rua Santa Ca-
tarina, 810 - F. 37-6990/35-3445/3433/3443/3461 e P. ALEGRE: Rua Eça de Queiroz, 204 • F. 23-1259/23-6774 e CAMPINAS: Rua Fer-
reira Penteado, 709 - 9.° andar - Cj. 97 - F. 2-3665.
Manaus - Belém - São Luís - Fortaleza - Salvador - Vitória - Brasília - Campo Grande - Santos - Bauru - Presidente Prudente - Ribeirão Preto - Poços
de Caldas - Taubaté - São José do Rio Preto - Curitiba - Florianópolis - Caxias do Sul - Sta. Cruz do Sul.
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A 
partir 

dc agora, o

progresso 
e o otimismo

começam a 
percorrer 

a

estrada 
que 

iga as cidades

de Estreito e Marabá.

E o 
primeiro 

trecho da

Transamazônica 
que 

fica

pronto.

E seis meses antes do 
pra/o.

Uni milagre?

Não, apenas a realidade da

Transamazônica, 
que 

está

abrindo os caminhos do

desenvolvimento nacional.

Nós,da Mendes 
Júnior,

estamos muito orgulhosos

/ 
( 
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x f ' 

y' y /\

- Vlfcü^Wlk l V. . I V. 1 t- ^ '•

ESCRITÓRIOS CENTRAIS:

BRASIL: Av. João Pinheiro, 146 
- 

18.0 andar -

ARGENTINA: Calle Hipolito Yrigoyen, 1.419

de 
participar 

desta

redescoberta do nosso País.

Sob chuva ou sol,

atravessando nos e

correde 1 ras,enfrentando a

selva hostil, construímos e

entregamos, seis meses

antes do 
prazo 

contratual, .

os 262 km do trecho

Estreito-Marabá.

De uma maneira bem

simples: trabalhando com

1500 homens, ] 
15 máquinas

e, mais 
que 

tudo, com

muita té e confiança nos

destinos do nosso Brasil.

Belo Horizonte-BOLÍVIA. Calle 23 de Mar<,o, 1.709 
~ 

La Paz

- 10.0 piso 
- Buenos Aires - ESTADOS UNIDOS: 959 S^ 69 Ave. - Miami



para o controle internacional, ou \

de outras nações?

R. Náo creio em ameaça de per-
da da nossa soberania em pro-
veito de outra nação qualquer.
Creio, isto sim. em nressões inter-

nacionais, em neme da solidarie-

dade humana. £ oreciso não es-

quecer Malthus, ainda que não

acreditando nele. Ignorar o que já
disse o indiano Chandrasekhar, no

seu livro 
"Hungry 

Peoole anJ

Empty Lands" — citado por Ar-

tur Reis e por êle mesmo repetido

no plenário da ONU —, parece

política de avestruz. A Amazônia.

da qual o Brasil detém os 609?-

mais acessíveis (os outros 40%

estão nos sopés orientais dos An-

des. 
"cativos" 

praticamente) é a

única extensão de terra con.sidsrá-
vel que pode rapidamente ser pos-
ta a serviço da luta contra a fome

mundial. 
"É 

bom oensar que isto

pode ser feito mesmo aue a ONU

tenha de coagir o seu detentor, ê

bom também não esquecer que já
existem estudos sobre isso.

P. Haveria algum outro tipo de

ameaça para a alienação da Ama

zônia (grandes investimentos es

trangeiros feitos legalmente na re

gião, contrabando e levantamento

de riquezas extra-oficiais)?

R. Creio que o perigo resida ape-

nas na hipótese da pergunta ante-

rior. Isto é, a fome por escassez
de meios a distribuir oor popula-

ções explosivas no seu crescimen-

to, como as asiáticas. Aliás, eles

já estão no Caribe e na Guiana!

P. As perspectivas demográficas

para a Amazônia indicam que ela

dificilmente chegará a ter 5 ha-

hitantes por quilômetro quadra-
do no ano 2000 (18 milhões de

pessoas), o que representaria cêr-

ca de 3 milésimos da população
mundial. A imigração seria a so-
lução para a ocupação efetiva e
colonização dessa área?

R. O crescimento vegetativo da

população amazônica, é evidente,
não poderá responder Dor sua co-

ionização. A única solução está

realmente na imigração dirigida.

Mas deve ser uma imigração pre-

ponderantemente nacional, isto é.
aproveitando os excedentes de

mão-de-obra do nordeste, comple-

mentados nela imigração estran-

geira selecionada.

P. Que tipo de imigração estran

geira?
R. O tino de imigrante estrangeiro

que tem dado excelentes resultados

na Amazônia é o japonês, sobre-

tudo quando confinado como em

Tomé-Acu. Aliás, eu vi o início

de Tomé-Acu, aí pelos primeiros
anos 30 — e o resultado, hoje, é

altamente significativo. A área era

tremendamente malarígena. Mas

se começou como devia: oelo sa-

neamento, somando os esforços da

medicina preventiva com os da

engenharia sanitarista. As primei-

ras experiências fracassaram. As

grandes 
"plantations" 

de cedro

não resistiram às pragas. DeDois

veio a pimenta-do-reino, que su-

pre nosso mercado inteiro e serve

até oara exportação. Outro gran-
de suporte da agricultura amazô-

nica é a juta. E se formos pes-

quisá-la. veremos que ela nasceu

da pertinácia dos imigrantes japo-
nêses, que trouxeram, clande>tina-

mente, a fibra da Ásia.

P. Quer dizer que deveriam ser

aumentados os esforços para
atrair a imigração japonesa?

R. Diante do chamado 
"milagre"

japonês iparece difícil esperar que
se incremente muito mais a imi-

gração nipônica para a Amazônia.

Decididos a manter o crescimento

de seu PNB a uma taxa anual não

inferior a 10%, os jaDonêses já
se queixam de só terem 100 mi-

lhões de pessoas para sustentar

tarefa tão grande. Lembro-me de

ter recebido no meu gabinete, em

1967, quando era ministro do

Trabalho, o ministro do Trabalho

do Japão: êle me dizia que seu

país estava disposto a imoedir o

êxodo de mão-de obra jovem.

GABRIEL JEAN

PASSAJOU,

técnico em

cooperativismo

Passajou, 35 anos, é francês.
Deixou a França quando ela fazia

a guerra contra a Argélia, que
lutava por sua independência.

Saiu porque detesta guerras e

não queria ser convocado para
lutar. Tinha dezoito anos. Foi

para a Suíça. Lá viu uma maquete

P. Acha que os anos 70 mudarão

a paisagem humana da Amazô-

nia?

R. Dentro de dez anos o mais

I provável é aue nada na Amazô-

de Brasília, que começava a ser
construída. Ficou entusiasmado:

"Um 
povo capaz de fazer Brasília

deveria ter um dinamismo

interior muito grande".
Viveu no Rio Grande do Sul, um

ano, e em São Paulo, oito. A
convite do ex-governador José

Sarnei foi para o Maranhão, em
1967, dirigir o setor de

cooperativas do Estado. Agora
vive em Belém, trabalhando com

empresas de planejamento e

projetos para a Amazônia.

nia tenha mudado radicalmente.

Talvez vivam aqui 15 milhões de

pessoas ao invés de 7. Mas, a me-
nos que se abram as portas para
uma colonização estrangeira, difi-

cilmente a ocupação da Amazônia

nesta década será significativa.

P. Por que nào?

R. Acho que se foge mais da Ama-

zônia do que se é atraído para ela.

Os jovens inteligentes e promis-
sores do interior emigram para as

cidades e os das cidades vão para
o sul. E, o que é ainda mais grave,
a inteligência do sul, os bons ope-

rários, os bons capatazes, quando
saem do sul não vêm para o norte.

Vão para Portugal (onde já estão

9 000 trabalhadores esDecializados

brasileiros), vão Dará a Alemanha,

para a África do Sul. Até para a

Mauritânia é mais fácil ir do que

para a Amazônia.

P. Mas a Amazônia nào é um

dos poucos vazios humanos habi

taxeis?

R. Sim, mas não o único. O Ca-
nada tem 19 milhões de habitan-

tes, é uma Amazônia em tamanho

e está precisando de gente. E se

eu quiser ir para o Canadá ama-

nhã, eles me recebem de braços
abertos. E — se eu fôr agricultor
— me dão financiamento, trator

e toda a assistência. I claro que
se eu lôsse preto ou asiático não

teria tantas facilidades para ficar

no Canadá.

P. Com essa vantagem, não pode
ríamos então atrair certos tipos de

imigrantes?

R. Os da Ásia, seguramente, onde

a população está exDlodindo. Mas

isso ooderia criar um problema
racial gravíssimo. Em muitos lu-

gares, a população do interior da

Amazônia vive sem incentivos,

apática, é um tioo de gente que
se oode tornar escrava inconseien-

te dos estrangeiros. Diante destes,

perdem seus hábitos, sua cultura.

Uma imigração expressiva de asiá-

ticos o que significaria, se fosse

para aumentar significativamente

a população da Amazônia? Deze-

nas de milhões de indivíduos. Isso

criaria para o Brasil um proble-
ma racial semelhante ao dos Es-

tados Unidos, provavelmente. Em

pouco temoo esses asiáticos — co-

mo alguns negros já fazem nos

EUA — ooderiam pensar em rei-

vindicar a soberania sobre a área

que ocupam.

GIOCONDO

MARIA GROTTI*,

bispo do Acre

Italiano de Turim, há oito anos na

Amazônia, dom Giocondo

Maria Grotti, ao terminar a
sério sua entrevista, brincou:

"Diga 
se eu não fui o seu

melhor entrevistado na

Amazônia?"
Dom Giocondo nos deu mais que

uma entrevista: apresentou suas

opiniões na forma de projetos
para a Amazônia. Alguns deles

já entregues ao presidente
Mediei em 1970, na inauguração

da Transacreana.

Projeto — Igual validade entre

os documentos civis (carteira de
identidade, etc.) e documentos re-
ligiosos (certidão de batismo) nas
áreas onde o poder judiciário nâo
está presente.
Justificativa — O Acre, por exem-

pio, tem a média de 20 000 qui-
lômetros quadrados (mais que o
Estado da Guanabara) para cada
comarca: há zonas na Amazônia
onde mais de 25% da população
não possui certidão de nascimen-
to.

Projeto — Extingue o serviço mi-
litar para os estudantes de medi-
cina e os obriga a prestar, depois
de formados, um ano de serviço
na Amazônia em regiões sem mé-
die o.

Justificativa — Esta seria a for-
ma de o governo receber de volta

o que investiu (desde que o ensi-
no seja realmente gratuito) no es-
tudante e de dar médico para as
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regiões necessitadas.

Projeto — Define como parceiro
agrícola o 

"seringueiro", 
dando-

lhe então o amparo da Legislação

Trabalhista e do Estatuto da

Terra.

Justificativa — Até hoje não se

sabe exatamente o que é o serin-

gueiro: operário? agricultor? par-
ceiro? Sabe-se que o seringueiro é

um pária.

Projeto — Efetivar a defesa das
áreas mais isoladas da Amazônia

confiando às Forças Armadas

missões civis como a criação de

colônias agrícolas e cooperativas.
Justificativa — A fronteira norte

está quase que totalmente desguar-

necida. Nos 2 000 quilômetros de

fronteira do Acre com a Bolívia

e o Peru há apenas uma cidade

com um centro razoavelmente or-

ganizado: Brasiléia.
* falecido em 26 de setembro de 1971.
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Esta estrada

vai 

passar

por 

uma agência
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Quando a Transamazônica chegar a Manaus, ela

vai encontrar uma agência bancária 
que já 

estava lá

desde o dia 6 de novembro de 1901.

Naquele tempo, os apelos 
para 

o desenvolvimen-

to eram feitos 
pelo 

então Presidente Campos Sales.

O Banco de Londres atendeu ao apêlo e compa-

receu à região 
para 

incentivar o 
progresso 

e .a expor-

tação 
que 

começavam a florescer.

Hoje os tempos mudaram.

As novas medidas do Govêrno Médici 
para 

a in-

tegração definitiva da Amazônia, 
principalmente 

a

Transamazônica, criaram novas responsabilidades

para 
os setores de crédito e financiamento.

Mas estamos 
preparados para 

acompanhar o nô-

vo ritmo de desenvolvimento 
que 

contagia a região.

Afinal, não é isto 
que 

vai assustar um Banco 
que

tem 70 anos de experiên-

; 

JL cia na Amazônia.
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SUPRIDA FOME DE
AÇO NA AMAZÔNIA

Um Estado do Brasil foi

famoso durante muito tempo. Fa-

moso apenas pelas suas imensas

florestas, seus rios e lendas. De al-

guns anos para cá, porém, tudo

mudou. Graças à instituição da

Zona Franca e às isenções dos

impostos alfandegários para im-

portação de equipamentos, do

IPI, do Imposto de Circulação de

Mercadorias, do Imposto de Ren-

da até 1982 dela decorrentes,

tornou-se centro industrial e co-

mercial bastante conhecido no

Brasil mteiro. Estamos tratando

evidentemente do Estado do

Amazonas e sua capital Manaus.

Pesquisas localizaram no

Amazonas imensas jazidas de fer-

ro, manganês e outros minérios.

Apesar disso, o preço dos produ-
tos siderúrgicos em Manaus é o

dobro do que custa no Rio ou

em São Paulo, donde é importa-

do, — e isso por força do alto

custo do transporte, acrescido

dos sucessivos impostos.

Gozando dos favores fis-

cais já mencionados, agora soma-

dos às obras da Transamazônica,

ao Plano de Integração Nacional e

à Proterra, o Amazonas passou a

ser em pouco tempo polo de de-

senvolvimento do Norte do Bra-

sil e excelente mercado consu-

midor de produtos siderúrgicos.

Com essa perspectiva favorável e

colaborando com o plano side-

rúrgico nacional que pretende al-

cançar a produção de 20 milhões

de toneladas anuais, além de go-
zar do apoio da SUDAM, foi fun-

dada em Manaus a COMPANHIA

SIDERÚRGICA DA AMAZÔNIA,

SIDERAMA, com o objetivo de

suprir de produtos de aço toda a

Amazônia, o Norte e parte do Nor-

deste, e projetada para iniciar-se

com 60.000 tons. de aço, pas-
sando a seguir a 120.000 tns.

anuais alcançando 200.000 tons.

em 3.:i etapa.

A usina da SIDERAMA é

integrada, isto é vai do minério

ao aço e utilizará 98% de matérias

primas locais. 0 minério, com

teor de 56 a 63% de ferro, pro-
vém de jazidas próprias, situadas

perto de Manaus, com reservas

de mais de 50 milhões de t. O

carvão que utilizará será vegetal

e tem reserva florestal própria. De

Monte Alegre, Pará,virá o calcário,

de jazidas com área de 410 hec-

tares e reservas de 13 milhões de

toneladas.
A localização da usina

mereceu cuidadosos estudos. Si-

tuada em terreno à beira do rio

Negro, terá porto próprio que lhe

permitirá utilizar transporte flu-

vial, — o mais barato do mundo
— para receber suas matérias pri-
mas. O calado do porto permite
o acesso de navios de até 25 mil

Tns. durante todo o ano.

PRODUÇÃO

Ainda êste ano o alto fôr-

no da SIDERAMA estará pronto

para funcionar, iniciando-se no

segundo semestre de 1972 as ati-

vidades da aciaria e laminação.

Utilizará aciaria LD, lingotamento

contínuo, laminação automática,

produção inicial de 60 mil t. de

gusa, com 54 mil t. de aço em

vergalhões para construção civil,

cantoneiras, ferro chato e outros

perfilados leves.

RENTABILIDADE

Com esse imenso patrimô-
nio, a elevada rentabilidade da

SIDERAMA é garantida. Ela pro-
duz o aço junto ao porto de em-

barque; trabalha com 98% de ma-

térias primas locais, produzidas a

baixo custo; localiza-se na Zona

Franca de Manaus; goza de isen-

ção de impostos. A rentabilidade

será grandemente aumentada com

o beneficiamento e aproveitamen-

to dos subprodutos: gás, do alto

forno como combustível; escórias

fosforosas da aciaria, como ferti-

lizantes, etc.

A potencialidade enorme

de valorização do imenso patri-
mônio é a maior vantagem do in-

vestimento na SIDERAMA. As

jazidas de minério de ferro, incor-

poradas à empresa por 200 mil

cruzeiros, foram calculadas pelos

peritos em 17 milhões de dólares.

As de calcáreo são as maiores e

de melhor qualidade da região.

A reserva florestal de 8.300 hec-

tares, fonte de produção de car-

vão e subprodutos da distilação

de madeira, localiza-se na Zona

Franca de Manaus e também tem

grande valor como imóvel. Várias

indústrias subsidiárias surgirão da

operação da SIDERAMA: cimen-

to, fertilizantes, fabricação de cal

virgem, exploração de minérios, in-

dústrias mecânicas, etc. Tudo isso

representa um ingente potencial
de valorização de seu patrimônio.

A SIDERAMA faz as ri-

quezas da Amazônia correrem

para você.
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Integração
é desenvolvimento-
O DER-MA executa

esta tarefa com muita
dedicação e seriedade,

Integrar o país através
de estradas que possam
transportar o progresso
é condição básica

para o desenvolvimento.
O DER-MA, Departamento
de Estradas de Rodagem
do Maranhão na área
Pre-Amazônica, apoiado^j^*
na rede de rodovias ^^ ¦ 3
federais, tem promovido consiste em integrar

&ÍÜr&U ______^____J^^

nos últimos anos
um largo programa
de ampliação da rede
rodoviária estadual.
A orientação do trabalho

as regiões produtoras
até então desarticuladas
dos centros dinâmicos
do Estado e, ao mesmo
tempo, ampliar a

fronteira agrícola para
o oeste, mediante
estradas de colonização,
incorporando novas glebas
e contigentes populacionais
ao processo produtivo.
Os 320 Km de estradas
abertas na baixada
maranhense representam
esta filosofia de trabalho.
As via de colonização

programadas, MA-74 e
MA-1, a primeira com
a extensão de 280 Km,
ligando Belém-Brasília
ao sistema viário estadual,

a segunda com 445 Km,
cortando o estado
na direção norte-sul,
ampliarão a fronteira
agrícola, sustentando
um arrojado programa
de colonização a ser
demarrado pelo governo
nos próximos anos.
As metas são ambiciosas,
mas o esforço, o
dinamismo, a dedicação,
e a seriedade de trabalho
farão concretizar os
objetivos de um Brasil
novo, grande e moderno.
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FRANCISCO

MEIRELLES,

delegado da Funai,

Rondônia

Já na década de 50, Meireltes

era respeitado como indianista

por ter pacificado os xavantes,

índios que usavam arma de fogo

na região do Xingu, no rio

Iriri. Aos 63 anos de idade,

dedica-se agora à

pacificação dos cintas leigas,

de Rondônia. Seu filho, Apoena,

é também indianista e chefe de

um dos postos do território.

"Confinado 

em 
parques, 

ou integrado

à sociedade, o índio só tem

um destino: a marginalização."

P. O governo tem condições de

resolver o problema do índio na

Amazônia principalmente agora,

quando se projeta a ocupação da

região?

R. Se o govêrno não tem condi-

ções para resolver o problema so-

ciai dos grandes centros urbanos

como é que êle vai resolver o

problema do índio na mata?

P. Diante do problema, o que faz

o govêrno?

R. Procura conciliar sua política

de expansão e desenvolvimento

com a integração do índio. Ou o

índio se integra ràpidamente ou

será exterminado.

P. Mas a integração rápida não

coloca o índio como marginal da

sociedade branca?

R. Meu filho, 90% da 
população

brasileira está marginalizada do

progresso e da sociedade. Dê uma

volta aqui em Pôrto Velho e veja

o estado da população. O índio

não conseguirá um lugar melhor

do 
que 

o dessa maioria de brasi-

leiros.

DJALMA BATISTA,

ex-diretor do

Instituto Nacional

de Pesquisas da Amazônia

Acreano de Tarauacá,

uma das maiores autoridades

médicas da Amazônia,

autor de um dos mais

importantes estudos sobre

as condições de vida na região:
"Da 

Habitabilidade da Amazônia".

Dirigiu o Instituto

Nacional de Pesquisas da

Amazônia (INPA), tem um

laboratório de análises em Manaus

e ultimamente escreve

trabalhos sobre a região.

"O 

problema começa 
pelo 

homem

amazônico: se êle não é

um morto de fome, é um subnutrido."

P. Qual o principal entrave 
para

a região amazônica se tornar per-

feitamente habitável?

R. O pano de fundo das doenças

epidemiológicas da Amazônia é a

alimentação. Se o homem não é

um morto de fome, é pelo menos

um subnutrido. O amazonense

tem dois tipos de alimentação: a

local e a importada. Esta nem

sempre está em boas condições e

i cara, fora do alcance da maio-

ria. A da terra não é para o ano

todo; tem a época da enchente,

em 
que a caça some e o peixe

foge. A criança 
que se alimenta

do peito da mãe sai dessas con-

dições diretamente 
para a comida

dos adultos e cresce subnutrida.

P. O interior da Amazônia 
possui

condições de habitabilidade?

R. Sim, considerando 
que a terra

pode e deve ser dominada 
pela

técnica e 
pela ciência, e o homem

pode e deve aprimorar a sua cultu-

ra, 
pela educação e pela higiene,

dentro de uma sociedade regida

por novas diretrizes econômicas.

P. O govêrno tem condições de

ajudar a Amazônia a se tornar

mais habitável?

R- A superposição de vários ór-

gãos e a falta de atuação de 
prà-

ticamente todos é um dos mais
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O nôvo Bi-Iôdo Cibié 
para 

VW

acaba com aquele amarelado das estradas.

Cavalos, caminhões, bicicletas,

buracos,r tudo fica branquinho.

E só você tirar o farol velho

e instalar o nôvo Bi-Iôdo Cibié 
para 

VW.

Sem nenhuma adaptação.

KIA 

i 
aj ¦. A luz baixa do Bi-Iôdo é dirigida:

HKjCIO vUG não ofusca os olhos de 
quem 

vem
¦B mb M am

para w lAIL 

e dá uma visão total da estrada 
para

O salva-vidas. qUCIIl 

VaL

Enquanto 
que 

a luz alta é intensa

e dá aos seus olhos o 
poder 

de

enxergar mais longe.

Coloque na sua máquina o nôvo

Bi-Iôdo Cibié 
para 

VW 
(6 

ou 12 volts).

Antes 
que 

as coisas comecem

a ficar 
pretas 

na sua frente.

Deixe seu Volks com cara de alemão.



graves problemas 
amazônicos. Saí

do INPA, em 1968, desesperado

com o descaso das autoridades.

Todo mundo me tratava muito

bem, mas não havia recursos nem

para 
oferecer cafèzinho às visitas

0 isqueiro S.T. Dupont

é tão 

perfeito quanto 

o fósforo.

_ 
Praticamente.

%

lema idéia simples e bonita: o fós- menos 
por 

duas semanas. Por aí

rforo,quaseperieita,noinstanteem você vê 
que dois meses, realmen-

I que foi criada. te, não representam muito.

Uma idéia mais complicada: Alguns isqueirosS.T. Dupont

o isqueiro, 
porisso a S.T. Dupont demandammaistempoparafabri-

de Paris vai a todos os extremos cação, como 
por 

exemplo, os de

para 
torná-lo simples e 

perfeito. 

"Laque 

de Chine". Eles exigem um

Por exemplo, um isqueiro mês extra para uma meticulosa

S.T.Dupontleva,no mínimo,dois aplicação ae várias camadas de

meses 
para 

ser fabricado. Em autêntica laca chinesa, secagem e

nosso mundo de 
produção em 

polimento à mão, com carvão,

massa, isto 
parece 

virtualmente S.T. Dupont 
gasta 

muito tem-

medieval. Mas isso não incomoda 
po tentando ser 

perfeita. 
E real-

nem um,pouco o 
pessoal de S.T. mente não há outra escolha, 

prin-

Dupont. As vêzes,êles acham 
que cipalmente competindo com a

estão indo depressa até demais. E 
perfeição do fósforo,

quando você imagina tudo o 
que

êles têm de fazer, talvez lhes dê

razão.

Eles começam com um sim-

pies 
bloco de metal reluzente. Eles

entalham. Cinzelam. Dão-lhe a

formafinal. Banham-no fartamen-

te de ouro ou 
prata. 

Transfor-

mam um simples bloco de metal

num isqueiro simples. Eis 
porque

um S.T. Dupont é tão sólido e com

todas as 
peças perfeitamente

ajustadas.

0 tempo é tomado 
para 

es-

culpir o 

"design" 

com diamante,

afim de torná-lo 
perfeito e 

puro. 
E

para 
banhar o mecanismo com

ouro. E testar cada isqueiro, 
pelo

Sjo.zDunonL.

ORFÊVRES A PARIS

"Presente 
em 120 Países 

" 
S.T. Dupont, 8 bis rueDieu ParislOe

GUSTAVO MORAIS

RÊGO REIS,

ex-comandante

da Fronteira do Solimões

Por dois anos comandou uma

fronteira de 1000 quilômetros,

em tôrno do quartel de

Tabatinga, no ponto onde o rio

Solimões entra no Brasil.

Alto, cinqüenta anos,

cabeça raspada à Yul Brynner,

é chamado de 
"Casca 

Grossa"

pela população local.

Profundo conhecedor da região

e também um militar lendário.

Chegou a hospedar

viajantes que voltavam do

México sem dinheiro, após a

conquista do tricampeonato

mundial de futebol

pelo Brasil.

Um gesto que serviu para mudar

sua fama de 
"mau".

E até hippies de vários países

passaram a procurá-lo

quando querem vir ao Brasil.

"Ingenuidade: 

mandam estudantes

de belas-artes 
para

salvar a Amazônia e o Brasil."

P. Qual a função do Exército na

fronteira?

R. Ê a única entidade presente e

tôda a população civil é assistida

por nós. Mas só os recursos do

Exército não são suficientes. Que

os outros ministérios, como o da

Saúde, não estejam aqui, vá lá;

mas que pelo menos nos dêem ver-

bas e melhores meios para aten-

der à população. Mandam êsses

grupos de estudantes que descem

do avião com cara de 
que vão

salvar o Brasil. Ingenuidade. Eu

digo logo: vocês não vão salvar

coisa nenhuma. No máximo vão

aprender muito da realidade. Man-

dam até estudantes de belas-artes.

Uma vez, um estudante de Direito

me perguntou: 

"Coronel, 

quais

são seus 
problemas jurídicos?" Eu

respondi: 
"Não 

tenho, enforco um

e fuziJo outro". Êle ficou me

olhando espantado.

CARLOS

ALOYSIO WEBER,

ex-comandante do

5.° Batalhão de

Engenharia e Construção

Gaúcho de 45 anos, Carlos

Aloysio Weber por cinco anos

foi um dos oficiais mais

respeitados de tôda a Amazônia.

Comandou o 5.° Batalhão de

Engenharia e Construção, o

primeiro a ir para a Amazônia,

e foi responsável pela entrega

ao tráfego das estradas Porto

Velho—Guajará-Mirim e Porto

Velho—Rio Branco, no Acre.

Forte, loiro e rosto avermelhado,

tornou-se lendário em

Rondônia.

Depois de 28 anos

de serviço ativo

no Exército e ao deixar

o comando do 5.° Batalhão

ifes ü-í.,

de Engenharia e Construção,

em fevereiro, dizia alegre:
"Estou 

louco para deixar

crescer as costeletas".

"Quando 

se 
quer 

fazer alguma coisa

na Amazônia,

não se deve 
pedir 

licença: faz-se."

P. Como é possível fazer as coi•

sas na Amazônia e transformar a

região?

R. Como você pensa que nós fi-

zemos 800 quilômetros de estra-

das? Pedindo licença, chê? Usa-

mos a mesma tática dos portuguê

ses, 
que não pediam licença aos

espanhóis 
para cruzar a linha de

Tordesilhas. Se tudo o que 
fize

mos não tivésse dado certo, eu es-

taria na cadeia, velho. fim
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A hora

e a vez

do Maranhão

0

CAEfllfl

A4^^V1
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O Ministro do Interior, Costa Cavalcanti, o Governador do Estado, Pedro Neiva de Sanfanna e o Presidente

do BNH, Rubens Costa, no ato da assinatura do convênio.

O Ministério do Interior, através do BNH,

firmou com o Govêrno do Estado do Ma-

ranhão, o primeiro convênio de integração

ao Plano Nacional de Saneamento -

PLANASA.

O Sistema Financeiro de Saneamento, ins-

tituido no BNH, 
já promoveu o atendi-

mento €kcêrca de 340 Municípios, com

investimentos contratados da ordem de

2,3 bilhões de cruzeiros, devendo bene-

ficiar, até o final do 
presente 

ano, cêrca

de 10 milhões de 
pessoas, em abasteci-

mento de água. O investimento total 
pre-

visto ultrapassa a casa dos 8 bilhões de

cruzeiros, ou seja, mais de 1,5 bilhão de

dólares.

Especificamente, no caso do Maranhão,

o Convênio firmado entre o BNH, o Go-

vêrno do Estado, o Banco do Estado do

Maranhão S.A., a Superintendência do

Desenvolvimento do Maranhão 
(SUDEMA)

e a Companhia de Águas e Esgotos do Ma-

ranhão 
(CAEMA), 

esta última como Agen-

te Promotor do BNH, assegura, desde

logo 
para 

êste Estado, um investimento

total 
previsto 

em Cr$ 97.300.000,00

(Noventa 
e Sete Milhões e Trezentos Mil

Cruzeiros) dos 
quais o BNH participará

com 77o/0.

Em âmbito estadual, este convênio 
permi-

tirá abastecer de água ÔOo/0 da 
população

urbana de todos os municípios do Mara-

nhão, ou seja 1.016.000 
pessoas até 1975.

A 
partir de agora está garantida, de forma

permanente, a solução do Problema de

abastecimento de água no Estado do

Maranhão.ru

ao
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' MANTfcS NA SELVA PARTE DC I^M ROTEIRO QUE I

NAUS VOOU ATt C i JCUta PONTU Nt FNONTEIRA tlA A ANI-bllS DiAS POTOORA ^ 
W ME/ o* LEVOU PARA VER OS 'LJNOS DE 1 

MM I
Uk r WES PAiSCS URASIL COLOMBIA k VENE- l-ANDO t • PO T u * AIS IOA 

VM PAISES QUE TAMBtM t4m a *1N' 0'JjSF C< l,C^B

<fls ,"^^^^^fc^^y«6NicA ( •'*v^T^sj^'^St."V1
4S sergio 'haoo pkrcorreu %

kC r ARTE I

J^B BUSCA *****

^jan

jfjB RALIZADO AMERICANO UMA ETAPA DE UMA EJC- I I * 

^^

VS TENSA VIAGEM ATRAVfeS DE PONTOS DOS M.«<fr CSftUMK K. J+V*** « 
j|I^C8ES 

DE VlA NO ¦ US_STEEL. ™OGRAFOU *«*"JL«M

VE^nOTCOM^RINGUEIROS ^S^^aSERVACXo NOS CAMPOS DE OA- IRMXOS VILLAS - BOAS. NO

^^^j^^^^^^^^^^RQIBIDOS DO 

xINOU. RARA CONTAR d

^^HLi2.:A i«3ik.,  . ^.A. .- ¦. .• ; JL**..,  H

OUIANA 

^

FRANCESA

DiAS FOTOQRA-

^AJ^NATURAlS
«ABI

lá^JBn^c com

fo E BOLARI. DURANTE 23 DIAS. AC

• AM CAÇADORES DE ONÇA DORMI J

S NA PLORESTA. ANOARAM O DIA |
OM MOCHILAS NAS COSTAS EOUIVA

SEUS PRÓPRIOS PESOS. A

NORMA FÉZ O ROTEIROkOE BARCO

ENTRE BELÉM ¦ MANAUS OUCOBRIN-

DO AS ORIOENS DA CULTB* AMA-

jtóNlCA. B 
H^'"}'jA "'?.'

clAudia andujar

pamIlias instalao

DA TRANSAMAZÔMI^

TAM IRA. I

nessa Arca. otívio ichiodi

acompanharam caçadores de ja.

CARÉS E PEIXES-BOIS. ATRAVÉS DE

RIOS. LAGOS E IOARAPÉS FICARAM

«5 DIAS

lS ÚLTIMOS

IA ROO^ÍVIA

TRANSAMAZÔNICA

HAMILTON E CHIOOI VISITARAM O ZOOLÓGICO

PARTICULAR DO GREGO MIKE TSALICKS.' NATU-

RALIZADO AMERICANO UMA ETAPA DE UM.4 E{(-

TENSA VIAGEM ATRAVÉS DE PONTOS DOS (!,•<&»

QUILÔMETROS DA FRONTEIRA AMAZÔNICA

GEOROE LOffK. NO HELICÔRTCRO D|

U S STEttL. POTOQ RAPOU A| PORI

mações de Arvores COLORIDAB ní

SERRA DOS CARAJÁS. /

MAORECN c HA^tTON PORAÉ ES-

VyóAR as 
^u^içOes 

de vi» no
'1NTVRIOR 

fnUARAM 
10 DIA* NUM

BARCO D^foMISSXo DE ERRADICA-

ÇXO O^MALARIA J

WTINKZ E SUl

ECH0 MAIS*

AZÔNICA. I

KM D> CXT
CHIODI VISITOU A PRENTE DE CONS-

jTRUTORES 
DA ESTRADA INSTALADA

NUM BARCO NO RIO ARIPUANZ.

visita A fazenda suia'-missu. m

MIL HECTARES. UMA ÁREA MAIOR OQ

QUE VÁRIOS ESTADOS EUROPEUf.

MAIOR PROJETO AGRO-FECUARIO CW

SUDAM ENTRE 253 APROVADOS ATÉ

3Õ.4.71.

AZEVEDO PASSOU 3 DIAS ÇOW'
IRMlOS VILLAS- BOAS. NO PARC

DO XINGUv RARA CONTAR A HISTÓI

DOS fNDIO« <ÍO BRASIL. %M

LUÍS FONTES APUROU A OCUPAÇÍO

DAS TERRAS NO NORTE* DE MATQ

OROBSO. "V \ V

CINCO^» )'

ITENTAN )

9A DO A Ti

^ LANÇAS 
|

TR A N GO I

NiCÍFIODI

UZAÜf^q

HOUtVWOC

A M Âfá%!

AMAZÔNIA

MotttiHIU lAN.Aa i.HN^I Notlill LM MA

NAUS VCOU ATÉ < 1CUI. PONTO NA ? NONTt'RA

DE TRÊS PAiSCS BRASIL COLOMHIA L VENE-

ZUELA ViVEU O DRAMA DE UMA ClO^UC. DE

AVENTUREIROS. JOGADORES

OUTROS CAÇAD<]

UA .A AMOI

KANDO TIPOS

DA REGIÃO Oll

DO PICO DA NI

OS BEIOS iNDü

OUIANA 

f
m

SÉRGIO PRADO PERCORREU O RIO NEORO ATÉ

NÔVO AIRXO. PARTE DE UMA VIAGEM DE UM MÉS

EM BUSCA DE VIVÊNCIA PARA DESENHAR PAINÉIS

E ESCREVER UM ENSAIO CIENTÍFICO-FILOSÓFICO

SÔBRE O FOXURQ-DA AMAZÔNIA

SURINAME

«

CIMINGOS MtlREULEi I UANL V HlOü K)HAM

^>NHECEH 
A BASE DE KOUROU OUE S ÜOU CABO

LOS DO AMAZONAS AJUDARAM A CONSTRUIR t

ISITARAM AS MINAS DE GUAVAMO. NA VENE

ZUELA. ONDE 3 000 BRASILEIROS PROCURAM DIA

MANTfcS NA SELVA PAUTK OK IBOTHHO OUt

os LEVOU PARA VER OS PI 
T^°2 r^la

PAÍSES QUE TAMBÉM TÉM Aft^UMttÉHlA CO

pl Ot

RO ROT

fçXo OA

HAMILTON PASSOU OUATRO DIAS VI-

VENDO COM SERINGUEIROS

LUGARES VISITADOS . if

AREAS SOBREVOADAS

PARA FOTOS A£REAS ¦¦¦I

VIAGENS DE TREM HHIIHIH

VIAQENS DE BARCO 

VIAGENS DE CARRO —¦

VIAGENS AEREAS —

^¦SERVAÇXO NOS CAMPOS DE GA-^^^¦DARONDÔNIA 
PROIBIDOS DE

^^^^^^^KRDECRETO 

PRESIDEN-

¦¦¦¦¦P30.Í.71. ANOTA-

(ÕE^i^9^HL.V|AGEM °°

REPÓRTER ^n^HHhuRACOS NO

TERRENO LEMBmB^^^^^^ERRA

por

REALIDADE

. 
NA

AMAZÔNIA

Em 

treze anos de direção editorial

da Abril estive ligado a muitas rea-

lizações. Os mais variados 
proietos pas-

saram pelas minhas mãos. Desde uma

pequena revista infantil até uma maté-

ria mais delicada ou um lançamento dos

mais ousados. Todos foram difíceis de

fazer bem, 
quase todos deram grandes

satisfações. Esta edição da Amazônia,

um só número, 
prendeu sòzinha muito

de minha atenção e muito do meu en-

tusiasmo.

Ela começou em janeiro dêste ano,

quando convidei o jornalista Raimundo

Rodrigues Pereira a preparar um plano,

prevendo uma edição inteira de REA-

LIDADE dedicada à Amazônia. Foram

30
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necessários nove meses para transfor-

mar nossa conversa nesta edição de 320

páginas. E muito trabalho.

O nosso plano foi o maior dos que já
elaboramos para uma única reportagem:

queríamos documentar de maneira de-

finitiva o momento mais dramático da

vida da Amazônia. A última grande re-

serva natural do planeta, que está per-
dendo seu isolamento milenar e é de re-

pente invadida por estradas, cientistas,

colonos, gado, mineradores, industriais.

Raimundo 

Rodrigues Pereira, forma-

do em física, foi repórter policial
de 

"O 
Dia" e depois um dos editores de

"Veja". 
Foi êle o escolhido para chefiar

uma equipe de dezesseis jornalistas que
partiram para descobrir um território
maior qu. a Europa, uma Europa só de
mato e ágja. Esta equipe (todos que par
tic;param da edição aparecem no fim
deste texto), rio abaixo, rio acima, andou
I 232 horas de barco, 184 000 quilôme-
tros de avião, mais que uma viagem à
Lua. Visitou 131 cidades. Manteve con-
tatos com todos os governadores e pre-
feitos, líderes de projetos industriais,
nacionais e estrangeiros, religiosos, ca-

çadores. Penetrou até numa selva ines-

perada: os milhares de folhas da CPI
sobre os estrangeiros na Amazônia. Pro
curou as origens da história da Ama

zônia. Distinguindo a história do mito

Pois até mesmo o tamanho da Amazô

nia é ainda hoje um pouco mitológico

Entre a avaliação da Sudam e a do

IBGE há 186 000 quilômetros quadra-
dos de diferença. Cabem duas Áustrias

só nesta diferença. A tarefa foi uma

epopéia. 
"Hoje 

a gente desconfia dos

heróis e das epopéias", diz Raimundo

Rodrigues Pereira. Para muitos, a últi-

ma viagem à Lua foi apenas mais um

espetáculo de televisão, e não do me-

lhor nível técnico. No nosso trabalho

quisemos contar as coisas de uma ma-

neira diferente, como se não fôssemos

partir apenas do ponto de vista do faraó

ou de Colombo, mas do escravo que car-

regou as pedras para a pirâmide e dos

marujos que acompanharam o desço-

bridor dos novos mares. Queríamos con-

tar a Amazônia do ponto de vista do

herói diário, do seringueiro, do técnico,

do pescador, do desempregado, do índio.

Até, num certo sentido, do jacaré, da

onça, dos peixes e das árvores.

Todos 

os dezesseis que foram e vol-

taram trouxeram documentos, in-

formações, mais de 30 000 fotografias

e muitas histórias. Um cartografo for-

mado na Escola Superior de Engenharia

e Agrimensura de Madri, Francisco Bel-

tran, chefe do departamento cartográfico

da Editora Abril, tentou figurar com

clareza uma região cheia de mistérios,

onde cidades desapareceram e outras

surgiram. Ê o mapa que acompanha esta

edição. E é o mesmo que reproduzimos

aqui nestas páginas, indicando os luga-

res por onde nossa equipe passou. Das

histórias que voltaram com o grupo há

a de Jean Solari, parisiense com vinte

anos de Brasil, fotógrafo dos melhores.

Com o repórter Octavio Ribeiro, esiêve

acompanhando Miguelão, Luisinho e

Piauí, gateiros, caçadores de onça, pa-
ra a reportagem que documenta a ma-

tança dos animais da Amazônia. Vinte

e seis dias nas selvas, «perto de Maicuru,

zona de rios encachoeirados, e Jean só

. teve um medo: ter de comer carne de

macaco. As conservas acabaram. E che-

gou-se a um ponto em que nem macaco

tinha mais. De manhã, água com nes-

café, depois um dia de caminhada, 40

quilos nas costas. À noite, duas salsichas.
segue
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Um dos 16 repórteres de REALIDADE na Amazônia:

Octavio Ribeiro, com caçadores de onça, jacaré
e pescadores. E a rêde-casa, onde viveu 15 dias.
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Solari ficou com 8 quilo* menos. Fi-

nalmente, numa manhã de abril, inver-

no na Amazônia, Jean vê uma onça de

verdade perder a pele, lentamente. E

documenta 
para 

REALIDADE. Sua ta-

refa poderia ter sido mais fácil em Le-

tícia, na Colômbia, no zoológico par-

ticular do grego Mike Tsaliks. Grande»

revistas internacionais já fizeram suas

fotos de 
"caçada" 

ali mesmo. Tsaliks

ofereceu a REALIDADE a foto de uma

"onça 
nas selvas", uma ex-fera, hoje

passeando em paz numa jaula disfarça-

da de selva, onde posa para a comodi-

dade dos fotógrafos.

Octavio 

Ribeiro, que estava com So-

lari, já foi repórter policial 
de 

"Úl-

tima Hora", 
"Jornal 

do Brasil" e 
"Jornal

da Tarde". Agora está em 
"Veja". 

Foi

"emprestado" 
a REALIDADE e tentou,

durante semanas, 
presenciar o crime

mais complexo de sua vida de repórter

policial: a morte de um peixe-boi. O pei-

xe-boi costuma pastar nos igarapés, en-

tradas da água na floresta. O ouvido é

uma cabeça de alfinete, mas percebe a

distância um acender de cigarro e desa-

parece. 
Em tjmpo <Jj enchente é mu'to

difícil caçá-lo. Raimundo chegou a acon-

selhar Octavio a desistir. Mas êle insis-

tiu e. no trigésimo dia, acompanhando

caçadores, consegue com uma pequena

máquina Olympus Penn 
— 

para amado

res — fotografar e documentar enfim

a morte do peixe. Octavio Ribeiro vol-

tou com 10 quilos menos, depois de 95

dias de selva. Mas intato: sua pele mo

rena e jeito caboclo não agradaram ao»

terríveis Diuns e carapanãs das margens

dos rios.

Claudia 

Andujar fotografa entre os

índios uaicás, perto do pico da Ne-

blina. Domingos Meirelles e Darcy Tri-

go, na Guiana Francesa, constataram

que a base de Kouru foi construída com

a ajuda de 5 000 caboclos da Amazô-

nia. George Love fica em pânico na ilha

de Marajó, vendo o avião sem portas

— de onde fazia o ensaio fotográfico

sôbre a geografia amazônica — descer

num curral de búfalos, numa 
"pista"

coberta de estéreo que se levanta com

o vento. Hamilton Almeida Filho, 25

anos, três prêmios Esso, cinco meses de

Amazônia, 64 horas de aviao, 20

dias de barco e 
quase 

1 000 entrevi»ta»,

conclui que 
a Amazônia é a melhor psi-

canálise que um jovem pode fazer. E

José Martinez, depois de entrevistar o»

principais envolvidos no processo de de-

senvolvimento da Amazônia 
— Delfim

Netto, Mário Andreazza, Elizeu Rezen-

de —, viaja 6 800 
quilômetros num

Volkswagen, partindo de Brasília, para

avaliar os efeitos das colonizações ante-

riores e tentar surpreender o fantástico:

por exemplo, um aeroporto estrangeiro

para embarque de ouro ou a fazenda de

Burt Lancaster. Mas termina é estrean-

do mesmo o primeiro trecho da Transa-

mazônica. 
"Estrada 

a gente liga com

postos, motéis, anúncios. A Transama-

zônica", diz Martinez, 
"parece 

uma mi-

ragem na floresta. O asfalto ali é tão

estranho como um jardim na Lua." His-

tórias há muitas. E ficam curiosas con-

tadas depois. O material recolhido 
pela

nossa equipe na Amazônia daria para

a publicação de muitos livros. Nós fi-

zemos esta revista. E foi, afinal, uma

grande satisfação.

LUÍS CARTA

EQUIPE ESPECIAL DE REALIDADE PARA ESTA EDIÇÃO

EDITOR: Raimundo Rodrigues Pereira.

EDITORES-ASSISTENTES: Hamilton

Aimeida Filho e José P. Martinez; Jaime

Figuerola (arte), Luís L. Fontes

(secretário).

REPÓRTERES: serviços especiais —

Carlos Azevedo, Domingos Meirelles,

Octavio Ribeiro, J. P. Martinez,

Hamilton A. F.°, R. R. Pereira,

Norma Freire, Luís Carlos Bardawill;

coordenação em Belém — Sérgio Buarque;

pesquisa 
— Lúcio Flávio Pinto e

Palmério Vasconcellos; coordenação em

Manaus — Roberto Dantas; 
pesquisador"

estagiário — Fernando Gomes.

FOTÓGRAFOS: Maureen Bisilliat,

Cláudia Andujar, George Love, Amâncio

Chiodi, Darcy Trigo e Jean Solari.

ARTE: Jaime Figuerola (chefe), Saulo

Garroux, M. Lúcia Correia Lima,

Lucíola Castro Andrade.

CARTOGRAFIA: Francisco Beltran

(chefe), Gilberto Paschoal, Antônio

de Jesus Pereira Cardoso, Gérson

Reis Júnior, Alcindo Cruz Maciel.

PRODUÇÃO: Hélio Moreira da Silva

SECRETÁRIA: Zeugma Sgroi.

COLABORAÇÓES ESPECIAIS: texto

Mino Carta (supervisão), José Hamilton

Ribeiro, Sérgio Ribeiro Pompeu,

Milton Severiano, Geraldo Mayrink,

Antônio Euclides, José Carlos

Marão; arte — Sérgio Prado.

AS FOTOS E ILUSTRAÇÕES DE REALIDADE-AMAZÔNIA

Para localizar uma foto ou ilustração, usa-

mos as seguintes convenções: a — alto da pá-

gina; b — 
parte de baixo da página; d — à

direita; e — à esquerda; c — centro; ad —

alto, à direita; ae — alto, i esquerda; ac —

alto, no centro; bd — embaixo à direita;

bc — embaixo no centro; be — embaixo à

esquerda.

FOTOS

Amâncio Chiodi: 40a, 51a, 54 (prelazia), 55

(barco de luxo,. agenda de barco de linha),

58ae, 92, 93, 95a, 106-107, 108, 110, 120b,

121b, 129ad, 113, 134ac, 134ad, 157, 158,

159e, 160, 260, 274, 282ac, 313be, 315be, 321.

Cláudia Andujar: capa, 44be, 44bd, 54ad, 56,

58be, 58ad, 58bc, 58bd, 59ae, 59ad, 59c, 60,

61, 90a, 124-125, 126, 127, 129ac, 175bd,

176ad, 178e, 202, 204, 205, 208, 209, 211, 218,

290. 325.

Darcy Trigo: 110a, 110c, 168b.

George Love: capa (dobra interna), 35, 36-37,

38, 39, 41a, 42, 43, 44a, 45, 46a, 50-51, 53,

54ad, 55 (estaleiro de Belém, barco a vela,

embarcações no pôrto, barqueiros em Santarém,

chatas no pôrto de Belém, cargueiro na ilha

de Marajó), 120a, 121a, 128ac, 129ar, 135ae,

178ad, 192, 193, 234, 240, 285, 314bd, 315a.

Hamilton Almeida: 94-95, 110b, 174bd, 175bc,

245, 279, 282ae, 294d.

Jean Solari: 9, 40-41, 46b, 58ac, 59ac, 99e,

122, 123, 130ac, 130ab, 130ad, 131, 132ad,

154, 161, 164, 175be.

José Martinez: 126ae.

Maureen Bisilliat: 46-47, 54 (alfândega, relógio,

fachada da fábrica, chafariz, escadaria do

Teatro), 58c, 59bd, 88-89, 90b, 90-91, 98a,

222, 270.

Norma Freire: 297c.

Octavio Ribeiro: 98b, 159d, 162, 163.

Raimundo Rodrigues Pereira: 128ae, 130ae,

177, 179d, 190, 191, 194, 196, 219ae, 219be.

282ad, 294e, 297b. 304.

Sérgio Buarque: 178bd, 219ad.

Sérgio Prado: 54 (coreto, casarões), 55 (esque-
leto de barco, carregamento de sôrva, quilha
de barco em Oriximiná).

ILUSTRAÇÕES

Carlos Grassetti: 78, 85.

Neyd Citrangoilo: 70, 87, 119, 141.

Rivaldo: capitulares de 180 a 188, 231.

Roberto Barbato: 146, 147, 166, 245, 247,

Saulo Garroux: 298, 301.

Sérgio Prado: 142, 143, 150, 151, 152, 153.

Departamento Cartográfico da Editôra Abril:

30-31, 66-67, 110-111, 219bd.



CM 3 ANOS FIXEMOS
MUITA COISA CRESCER,

INCLUSIVE
NOS MESMOS.

A Ultrafertil aceitou o de-
safio de colaborar para o au-
mento da produtividade da
agricultura brasileira.

Há pouco mais de 3 anos,
nossos agrônomos têm percor-
rido milhares de quilômetros
todos os dias, visitando sítios,
fazendas e povoados, coiocan-
do à disposição do agricultor
as técnicas mais avançadas:
orientando na retirada de
amostras do solo, recomen-
dando a aplicação de calcário,
a fórmula mais adequada de
fertilizantes e os mais atuali-
zados processos no combate
às pragas e doenças.

Há a época de plantar e a
de colher.

A Ultrafertil aceitou o de-
safio; plantou e colheu os re-
sultados junto com o lavrador:
o crescimento da nossa produ-
tividade agrícola.

A Ultrafertil também crês-
eeu e continua trabalhando,
vencendo os desafios. Só tra-
balhando é que se colhe.
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15 Centros de Serviços e 20
Postos de Serviços Agrícolas nas
regiões rurais de São Paulo, Para-
ná e Minas.
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490 reuniões com agricultores
onde foram transmitidas as mais
avançadas técnicas.

é

130 agrônomos que atenderam
a cerca de 35.000 clientes, realizan-
do mais de 110.000 visitas técnicas.
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220.000 análises de solo feitas
no Laboratório de Química Agríco-
la da Ultrafertil, o mais completo
da América do Sul.

Complexo Industrial Ultrafertil:
maior da América Latina. Produz
tonelada de fertilizantes por mi-

nuto.

w
ULTRAFERTIL
S/A Indústria e Comércio de
Fertilizantes.
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E DO SOL
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trópii os: diante 1

de Santarém, o Sm

Cinta de

vermelho as águfà

verdes do Tapajân

e torna dourado ç

Amazonas (foto

dohrada), o nuas >

poderoso

rio do mundo.
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maior floresta
tropical do

__ mundo,
cobrindo KY/t dos
S milhões de knr
da Amazônia, causa
ao visitante a
impressão primeira
c mais profunda.
Parece deserta c
monótona,
eternamente verde,
distante e inativa.
Mas é atuante e
solidaria,
indispensável a
toda a vida na
Terra. Para fixar
a energia do Sol

sua principal
fonte de alimento

-, absorve o gas
carbônico do ar e
elimina oxiü,ônio.*_-
Assim purifica a
atmosfera. E parece
esforçar-se para
manter o ameaçado
equilíbrio i\o fino
envelope de gases
que envolve e
garante a presença
da vida no planeta.
É colorida e viva.
Estima-se que a
cada trinta anos a
floresta renova
completamente
todos os seus
átomos: nasce,
cresce e morre.

A luta nela vida: como um monstro, uma enorme .aranha vede. o parasito xegittil tece sua teia de trepadeiras sobre a

mata e a aniquila, num* extensão de aproximadamente l quilômetro quadrado na entostada seira dos (anuas
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Para o rio Juri,
i i linha de

fronteira entre
os Estados do Pará
- Amazonas,,
"orrem alguns
dos milhões
ie igarapés, que
garantem vida
uirmônica entre
ios e floresta.

H K * m

, - i - .**Jt _¦:-_.*__ nente sobrevoa uma área extensa sem uma arvore florida", diz. George l.ove, após
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Por 

entre a floresta, como as

veias sinuosas de uma folha.

Muem as águas destecr*

planeta selvagem. Dos Andes

para 
o Atlântico, caindo

vagarosamente, menos de três

centímetros em cada

quilômetro no território

brasileiro, escorrem as águas

barrentas do Amazonas.

Dos 
planaltos e cadeias de

montes laterais desce

para 
engrossá-lo a aquarela

de águas ora negras, ora

verde-musgo, ora verde-vivo.

ora cristalinas de seus 1 100

grandes 
afluentes, dezessete

maiores 
que 

o Reno. E

por 
sôbre essa 

planície

levemente inclinada 
passam

sem descansar os ventos

\ i/ junino I apujós A ma:onas,o verde

iloroiihi (/uc a \ chuvas tiram da mata.

oceânicos, formando majestosas

cadeias de nuvens e

irrigando, dia 
por 

dia,

a floresta, tí. como uma

esponja, a floresta

devolve a água aos

milhões de rios e igarapés;

estes a levam de volta ao

grande 
rio. 

que 
as devolve

novamente ao mar.

"O 

ciclo da água.
Cr

\ inda do mar 
pelos 

ares

a terra coberta de floresta

e voltando da floresta 
pela

planície 
fluvial ao mar

eterno, esse é o grande

momento 
que

domina a imagem

da Amazônia e sua vida e o seu

caráter", diz o naturalista

suíço Hans Bluntschli.
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/ / li tf lia imensa

lambendo o mar. um rio

dcsa^mi [w/a s em os Ias

art^nosas <la ilha de Marajó. I

o A tlaniu o esta bairento, como

l/ca ai> h >nro de ioda a cosia

afi a I ene:nela. 1'ori/ne o

Amazonas despeja diariamentt1

tia ~nuu ttullun'\ de íoiuJutJas

de matefitd em suspenstio.

( orno st' 100 000 caminhões

jogassem sua turra no tucano.

Ao lado. anui paisa^em

abstraia da ilha: o Sol está

baixo, a mure cobria a praia

e \olloa; entre as altas dunas,

vistas de < mui] ficam poças

amarei i claras e sombras.
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Bara-yo, o

antcparodo

—. mar, os índios

a chamavam. A ilha de

Marajó, a rigor um

arquipélago dc cerca

de 2 000 nhas

fluviais, permanentes
ou eventualmente

na ooca uo no-mar e

parece tentar impedir

sua saída. Com 48 000

km*', maior que a

Bélgica. Marajó é um

mundo uuase

O A ma/o nas

formando praias e

desembocaduras d
•ores e lormas

[iilares, h entao

choca-se ruidosamente

memeMBBti

estuário de mais de

duzentos quilômetros
de boca. E que dá

passagem a 1 /5 da

agua doce do planeta.

Diante dc Marajó, o no empurra <

mar e o mantém a 50 km da praia.



uem vê a Ama/ôni

metros

dt) convés üos mandes

os roteiros

s comuns, perde
suas tormas e cores, o

ragao alado lormacio pe
achoeira do caprichoso

«ameis de cipós.

i ações de mi lli are

ae vitonas-regias, noje

escondidas nas várzeas e no(

alagados dos rios distantes.
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intua de lianas mergulha no igapo

uece sabre a vegetação submersa

A serie de gargantas <la cachoeira

do Chuvisco, rio Paru d'Oeste,

netto das (íuianas, com mais de .U) m de altura.
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As 

matas e as águas da

Amazônia abrigam a

mais variada fauna

conhecida. São 250 tipos dc

mamíferos, 1 500 espécies de

peixes (menos de mil na bacia

do Congo, a rival mais 
próxima,

só 250 na do Mississípi), I 800

espécies de aves já identificadas

( I 300 na floresta do C ongo, de

novo a segunda colocada).

A Amazônia tem a maior

serpente venenosa das Américas,

a surucucu 
pico-de-jaca, 

de mais

dc 3 metros. Mas

na floresta há menos

cobras 
perigosas que 

em

outras regiões. São notáveis as

não venenosas 
jibóias, 

sucuris

e suas 
parentas, gigantes

modorrentos de até I 3 metros e

mais de 200 
quilos. 

()s mamíferos

são na maioria dc hábitos

noturnos e solitários. ()

viajante 
pode 

andar dias na

mata ouvindo ruídos misteriosos,

mas sem encontrar 
qualquer

grupo 
de animais.

M as as aves aquáticas

têm na Amazônia o seu 
paraíso.
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Sem exceção.

Dia e noite.

Na ânsia de mostrar

a 
grandeza 

dêste Estado.

No desejo irrefreável de vê-lo,

potente 
e importante,

entre os Estados dêste 
país.

Não temos tempo a 
perder,

gente 
de outras terras.

Somos, antes de tudo, 
presente.

O futuro 
já 

é nosso.

Mãos à obra.

Todos.

MSffiMSS

MENDES 11fiOOS

Eis a tarefa:

colocar o Pará em seu lugar

certo.

Mais 
que 

certo.

Em cima.

Como no mapa do Brasil.

No norte de todos os caminhos.

Na direção do 
progresso.

E, nesta tarefa, todos estão

trabalhando.
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A NOSSA VIDA
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Em Santarém, o menino atira-se no I apajos

dourado 
pelo 

sol do fim do dia; em Manaus, a

moça descansa nas águas acobreadas de um

banho", 
piscina 

formada 
pelos 

igarapés da cidade:

a vida nos*trópicos 
parece 

alegre e

sedutora. Depois de várias civilizações, a do

homem branco vai experimentá-la. Como é ela?

Que 
resultará se der certo a combinação da

eletrônica com a selva? Um bôto tripulando

uma nave espacial, será êste o novo canoeiro

amazônico?
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Os insetos,

o calor, a chuva.

Ê 

claro; pode-se odiar a Amazônia. 
•

A temperatura não sai de per-

fo dos 25 graus, o ano inteiro, o

dia todo, em quase 
todos os lugares. A

impressão é de que se vive numa estu-

fa. E chove como nos dias do dilúvio.

Uma diferença sutil separa as duas es-

taçâes:

"No 
verão chove , todos os dias; no

inverno, o dia todo", diz um ditadompo-

pular amazônico. E o evidente exagêro

é, contudo, a imagem que acaba ficando.

Em quase nenhum lugar se vê a selva

romântica de tarzãs e bandos de animais

belos e fotogênicos. Mas, em muitos, o

visitante acaba impressionado com os

insetos, fardas de sanguessugas agres-
• •

sivos e aparentemente insaciáveis.

Então, è impossível habitar êsse in-

ferno quente, 
úmido e insalubre?

O rio

é um oceano.

Num mundo menor, o Jari seria um

oceano. Aqui, é simplesmente um dos

1 100 desconhecidos afluentes do gran-

de Amazonas. Mas em qualquer parte

dêste planêta 
seria o que é: um rio

esplêndido. Ali fica a cachoeira de Santo

Antônio. As águas chegam a uma plata-

forma circular de pedra de 30 metros

de altura e se despejam espumantes. Gai-

votas e outras aves pescadoras mergu-

lham entre nuvens de neblina em busca

de peixes atordoados. Depois, a massa

de líquido verde-musgo, larga, de mais

de meio quilômetro, escorre mansa por

150 quilômetros até o rio-oceano.

Da cachoeira para cima, o vale do

Jari, que separa o Pará do Amapá, é ca-

vado no maciço das Guianas, ou serra

do Tumucumaque, cujas encostas che-

gam aqui na forma de seqüências contí-

nuas de morros arredondados, altos, de

500 metros. Os montes tornam-se cada

vez menos elevados à medida que o rio

avança em direção à planície onde nave-

ga o gordo e lento Amazonas.

No nosso roteiro para descobrir a

Amazônia viajamos de barco. Êle pára

em Jarilândia, ainda na 
parte montanho-

sa. Há um conjunto de belas casas de

largas varandas, 
pintadas de cinza, sôbre

uma colina perto do rio. Nelas moram

os técnicos que fazem a 
primeira grande

experiência de agricultura nos trópicos

(veja a página 182). Logo acima da fio-

resta que cerca todo o horizonte, o pôr

do sol espalha vermelhos desesperados.

Pouco a pouco êles se fundem no negro

da noite. A manhã teve neblina até as

9; a tarde foi quente, 
abafada. A escuri-

dão vem fresca e agradável.

Numa tela de cinema improvisada no

meio de um restaurante, um grupo 
assis-

te a 
"O 

Homem do Arizona", um fa-

roeste com Richard Boone e Jim Brown.

Na primeira 
cena, Boone massacra estü-

pidamente 
um bando de índicp. Na últi-

ma é morto de forma igualmente estú-

pida.

"The 
end", todos saem para o ar livre.

Nosso grupo 
fica numa varanda, con-

versando. A noite vai alta, fresca e si-

lenciosa. Da floresta chegam brisas di-

versaqnente perfumadas. 
Somos cinco:

dois brasileiros 
— um jornalista 

e a es-

pôsa 
de um dos técnicos 

—, um holan-

dês — o marido 
—, um americano 

—

o chefe da plantação 
— e um indoné-

sio. Jack Swagety, quarenta 
anos, um

americano de riso fácil, doutor em agro-

nomia pela Universidade de Davis, Ca-

lifórnia, está falando sôbre a vida na

Amazônia. De repente torna-se quase

solene:

— Sabe, você precisa 
fazer uta gran-

de favor ao Brasil. Diga que êste lugar

aqui é bom para se viver. Eu acho que

nós, estrangeiros, sabemos isso mais que

os brasileiros de outras regiões, que ima-

ginam a Amazônia como um inferno.

Nosso barco se desloca para oeste.

Rio Jari, Amazonas, estreito de Breves,

ilha de Marajó, foz do Tocantins, rio

Pará: a 120 quilômetros 
do mar, na

margem direita da enorme bala de Gua-

jará, eis Santa Maria de Belém do Grão-

Pará. Não viajamos mais de 500 quilô-

metros, mas a paisagem 
da beira do

rio é definitivamente outra. Com 633 749

habitantes, congestionamento, arranha-

céus, Belém é o último pôrto 
da civili-

zação branca antes do mundo verde. Em

1616, 
quando 

os duzentos portuguêses

de Francisco Caldeira Castelo Branco

chegaram em nome de 
"El 

Rey de Espa-

na 
y 

Portugal y La Santa Relijon",o cro-

nista da esquadra descreveu a terra co-

mo 
"tôda 

cheia de grandíssimos arvore-

dos, mui golfeira e criançosa". Hoje é

a metrópole de onde industriais, econo-

mistas, administradores dos órgãos de

planejamento da região programam a

conquista da selva. Ao mesmo tempo, a

cidade guarda as imagens do passado he-

róico e místico. Parte das construções é

do 
período áureo da borracha, o quarto

de século em tôrno de 1900, 
quando se

descobriu a vulcanização do látex e a

nascente indústria de pneus colocou o

nível de vida da cidade nas mesmas al-

turas das grandes metrópoles européias

da época. São dêsse período o sobrado

português da época colonial, o palacete

francês da Belle Époque, os alpendres,

telhados esparramados, azulejos nas fa-

chadas, janelas e portais 
largos, as gelo-

sias. SEGUE
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As três maiores cidades do

norte: em cima, Belém, 633 749

habitantes, pôrto de

águas marrons,

cidade de arranha-céus,

congestionamento,

último baluarte da civilização

branca antes do mundo verde;

à direita, Manaus, ilhada na

selva, à margem do rio Negro,

com 312 160 habitantes;

na foto menor, Santarém,

135 690 habitantes, o terceiro

maior crescimento urbano do

Brasil (112% em dez anos),

à beira do Tapajós verde-azul.
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opulnicin

Alfândega IManaus)

r elocjio f i aric.ês

na praça da

Alfândega 1 Manaus)

fachada

dn uma antiga

fabrica (Manaus);

detalhe de um

chafariz na praça da

Alfândega (Manaus)

três casamos com

arquitetura do fim

do século passado

(Belém) e teatro

Amazonas (Manaus)

Restos de um

passado

construído com a

opulência

da borracha de

cima para baixo, da

esquerda para a

direita: mercado dc

Ver-o-Peso (Bolem)

sede de prelazia

as margens

do rir> Solimões,

no interior;

coreto (Manaus);

prédio da
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0_y barcos coloridos

de Macapá. Os barcos

na Amazônia

são casas flutuantes.
Têm sala, cama e

cozinha.

Neles, como no de

cima, come-se,

viVc-se, üiftü-se;

as pinturas
são obra de Querido,
à direita, nascido

Francisco Siqueira,

há 42 anos, na

Vila de A fuá, Amapá,

pintor desde os

doze anos. Mora com

a mulher, Maria,

e os quatro filhos,
numa casa de

madeira.

E não escolhe

serviço:

pinta barcos, frases,

paredes de casas,

pára-lamas de

caminhões, quadros
de papelão.
Se o barco se chama
"Nossa 

Senhora de
V 4*9mm* ,»» i 1 <^i -, _
/ uttiiiu , C lUgUU

que a imagem

da santa deve ser

pintada na cabina do

capitão. Ou, pelo
menos, um

Coração de Jesus.

De preferência, em

vermelho, verde,

azul-celeste,

laranja e coral: as

côres de Querido,
as côres da

A mazônia.

<**_2^*f!t 
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As cidades,

as civilizações

E, no Ver-o-Pêso, doca c mercado

em forma de quadrilátero, barracas po-

voadas de gritos, cheiros e cores vendem

sonhos e sortilégios. Esqueletos de ga-

vião 
para afastar quebranto, mocós de

ôlho de bôto para segurar amor, essência

de uirapuru para atrair amantes, rosá-

rios de búzios, dentes de jacaré, rabo de

onça, cabeça sêca de jibóia, cavalo-ma-

rinho. Ficam espalhados nos tabuleiros

juntos com cipós, raspas, raízes, cascas,

flores, trevos e ervas, que curam tudo,

desde a falta de memória e demência

até arrotos freqüentes.

As opções parecem estar todas presen-

tes. A duas horas de barco da cidade

está a selva, com seu fascínio, seu mis-

tério, seu misticismo. Na cidade, por

sua vez, as forças para transformar a

selva 
— algo confusamente definido

como 
"progresso" — estão chegando.

Que homem e que cultura saberão reali-

zar o progresso 
em harmonia com a na-

tureza?

Vamos a uma das centenas de 
"casas

de campo", a dez minutos do centro de

Belém e já quase 
na mata. A paisagem

é admirável. Perto da casa há um cam-

po de futebol. Ao fundo, um igarapé. O

campo parece 
assentado numa «praia: é

forrado de uma fina areia branquinha.

De vez em quando, um jogador se ati-

ra nas águas frias da piscina 
formada

por uma pequena 
reprêsa no igarapé.

Wilton Brito, o homem de rosto lar-

go e sorridente que defende com vigor a

posição de beque de uma das equipes, é

um dos dois donos do maior escritório

de projetos industriais do norte. E um

dos mais antigos e assíduos 
"craques"

do 
"Fundo 

de Quintal Clube", onde jo-

gam seus amigos — advogados, comer-

ciantes, motoristas, estudantes.

A vida que levo aqui dificilmente

teria numa grande cidade do sul, onde

cidade grande quer 
dizer grandes pro-

blemas. Aqui, se tem tempo para a mu-

lher, para os filhos, para 
os amigos, pa-

ra a pelada, para 
viver a vida. Wilton

tem 37 anos, quatro 
filhos, é convidado

obrigatório para secretário de Fazenda

de todos os governadores 
do Pará. £

empresário (uma indústria madeireira

com mais de 7 milhões investidos), ho-

mem de fazer discursos na Federação das

Indústrias. Ganha não menos de 20 000

cruzeiros por mês. E consegue lembrar-

se de todas as raras' ocasiões em que

usou gravata.

Aqui, um homem comum pode

criar boas coisas: tudo está por fazer. O

trabalho da gente ganha 
importância e

aparece, por menor que seja. Aqui se

tem acesso aos conhecimentos do resto

do mundo sem os problemas 
do resto

do mundo. Belém é o meio-têrmo.

A apenas 160 quilômetros (ao sul) da

linha do equador, Belém é a união dos

extremos. O início da selva, o último

baluarte da civilização branca, a Man-

hattan dos trópicos, o encontro de dois

mundos.

Mas é também o meio-têrmo. Em mé-

dia, chove em 245 dos 365 dias do ano,

geralmente à tarde. Com isso, o calor de

estufa da Amazônia abranda-se e são

agradáveis as noites nas suas ruas 
po-

voadas de mangueiras. Embora a popu-

lação tenha se concentrado como em

nenhum outro ponto da região, as con-

dições de vida da cidade ainda são boas.

A canoa contra

a nave espacial

Se vale filosofar, Belém é o encontro

do velho e do nôvo.

— 
Êsse encontro não se faz sem cho-

ques 
— diz o poeta de Belém, João de

Jesus Paes Loureiro. — O forte regio-

nalismo nosso está sendo atingido pelo

violento impacto dos meios de comunica-

ção. Vivemos o choque. Ê a canoa de

remo contra a nave espacial. Ê o reca-

do de comadres contra a Embratel. É o

isolamento endêmico contra a nova tri-

balização, mcluhaniana. O grande ar-

tista amazônico será aquêle que conse-

guir captar êsse dinamismo, êsse mo-

mento de transe. Que homem fará a sín-

tese de tudo? O bôto tripulando a nave

espacial? Será êste o nôvo canoeiro ama-

zônico?

"Sete 
lemes amolados/ cortam sete

maresias/ as velas ardem de espera/

num sonho de ventanias" (João de Je-

sus Paes Loureiro, 
"Temas 

e Trovas do

Rio").

Belém desaparece na primeira curva

do rio. O barco sobe contra a corrente,

pelo canal sul, da saída da bacia amazô-

nica. Num mapa, essa boca de rios é

semelhante a uma imensa pata, 
onde as

águas escorrem entre dedos de ilhas. O

volume de líquido côr de «terra, desço-

munal, dá a essa grande baía um aspecto

de oceano sépia e sem ondas.

À direita está a ilha de Marajó. Nela

viveu e desapareceu uma das grandes

culturas humanas que tentou a conquis-

ta da Amazônia, a dos marajoaras. Quais

os segredos dêsse 
povo que 

deixou tão

magníficas provas de arte e inteligência?

De que 
forma sua história ajudaria a

esclarecer quais devem ser os caminhos

do nôvo homem amazônico?

Chegaram à ilhà por volta do ano

1000, no auge de sua civilização, e se

estabeleceram num círculo de 100 
qui-

lômetros em tôrno do lago Arari, nas-

SEGUE
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O rio, a floresta, a cór, o niisM1

cente do rio do mesmo nome. Nest2

ano ainda os arqueólogos escavam Ma-

rajó em busca dos sinais de vida dêsse

povo 
do qual 

se sabe muito pouco. 
O

grande documento que 
deixaram foi

sua cerâmica, belíssima com desenhos

gravados 
em baixo-relêvo ou pintados

em vermelho e preto. 
As gravações 

ou

pinturas 
são geométricas 

e de extrema

delicadeza e variedade. Certos traços es-

tilizados compõem claramente expres-

sões humanas de dor, energia, sono, or-

gulho 
ou alegria. E parecem querer 

con-

tar uma história. Qual?

Quem 
derrotou

os manúoftras ?

Hoje se acredita que os marajoaras

podem ter emigrado da Venezuela ou da

Colômbia, onde foram descobertos obje-

tos de cerâmica semelhantes aos seus.

Tinham como que cidades. Eram

grupos de extensos aterros artificiais

onde viviam ou faziam seus cemitérios.

São os tesos-povoados ou tesos-cemité-

rios que não têm correspondência em

nenhuma outra cultura da América La-

tina. O têso do Pacoval, na margem

oriental do lago Arari, é o mais famoso.

Na estação sêca, de julho a dezembro,

pode ser visto como uma península de

aterros ovais de mais ou menos 120 me-

tros de comprimento e 60 de largura.

No inverno ficam cobertos pelas águas.

Quase todos já foram bastante explora-

dos. Sçus objetos estão agora em mu-

seus europeus, americanos e brasileiros,

como o Goeldi, de Belém. Hoje, reba-

nhos de búfalos selvagens- e domésticos

pastam sobre os restos e os mistérios de

um povo. Teriam êles perdido a luta

contra a floresta, a mesma luta que.

eventualmente, a civilização branca do-

de perder um dia?

Nosso barco deixa essas in-

quietações, 
toma o rumo do rio-

mar. Passam as águas do rio Pará, as do

Tocantins. E por um labirinto de furos,

canais, paranás e passagens, contornan-

do o sudoeste da ilha de Marajó, chega-

se ao Amazonas. Até êsse ponto, o gran-

de rio tem mais de 6 000 quilômetros.

Veio do Peru, alto e encachoeirado,

caindo 4.8 metros em cada quilômetro,

mudando de nome e de país. De Apuri-

mae, para Ucayali e Maranón, do Peru

para 
a Colômbia. De Maranón para So-

limões, já no Brasil, onde passa a correr

numa planície de inclinação espantosa-

mente pequena: 
2,6 centímetros em ca-

da quilômetro. Quando se mede o Ama-

zonas pelo canal sul, que sai do ponto

onde paramos, contorna o sul de Mara-

Grandes culturas humanas

viveram e desapareceram na

Amazônia deixando em seus

objetos de cerâmica a prova

de seu gênio.

jó 
e passa por 

Belém, o mais poderoso

rio do mundo .torna-se também o mais

extenso: fica com 6 750 quilômetros, 
81

a mais que 
o Nilo. Se a sua extensão é

medida pelo 
canal norte, que passa 

dian-

te de Macapá, a noroeste de Marajó,

êle cai para 
6 447, ou 222 menos que

o Nilo. Os geógrafos 
até hoje brigam

por essa diferença. E não há um acôr-

do internacional quanto 
ao tamanho do

Amazonas.

Adiante, contra o caudal. De Belém

a Santarém, nossa próxima parada, 
são

três dias de viagem em qualquer 
dos mi-

lhares de 
"motores", 

que 
são o veículo

de transporte coletivo do homem amazô-

nico. Talvez seja impossível entender a

Amazônia sem ter vivido nesses barcos.

De formas e dimensões variadas

todos êles parecem 
ter em comum uma

concepção amazônica do tempo, vida

e distância. Nêles, as viagens não são

contadas em horas e minutos, mas em

dias e semanas. É o tempo Amazônia,

tempo-barco, tempo-rio, lento como o

escorrer das águas da planície. 
Não

existe o tempo-automóvel, tempo-avião,

o tempo da angústia do nosso astronauta

urbano. São 150 quilômetros por 
dia e

não por hora, quando 
se desce um rio.

Ir de um lugar para outro não é um

tempo morto, o intervalo branco e inútil

na vida do homem que toma o ônibus

ou o avião, da cidade para o bairro, do

Rio para São Paulo. Viajar na Amazô-

nia significa viver. Você come, bebe,

dorme, cozinha, banha-se, ama nesses

"motores" 
cheios de rêdes ou camarotes.

A vida-viagem é lenta, interior,

meditativa. Do meio do rio às vêzes não

há 
paisagem. O rio é um oceano, sem

margens. A mata é apenas um horizonte

misterioso com sua vida oculta por uma

parede de verde. Só o viajante interes-

sado descobre a variedade e beleza dês-

se mundo aparentemente monótono. O

homem habituado a comprar emoção en-

latada na grande cidade, que pode 
ad-

quirir o crime mais recente comprando

o jornal da manhã ou que pode 
vestir

as estudadas paixões dos heróis da no-

vela ligando o botão de TV, não encon-

tra nada semelhante em quase tôda a

Amazônia. Ê preciso, por exemplo, pe-

gar a canoa e entrar pela mata inun-

dada para descobrir o espetáculo iné-

dito das milhares de vitórias-régias que,

como enormes ladrilhos verdes às vê-

zes cobrem totalmente a superfície dos

lagos. O visitante descuidado confundi-

rá a introspecção do homem amazônico

com o tédio, assim como achará monóto-

na a floresta mais viva e colorida do

seu 
planêta.

Mesmo êle, contudo, perceberá

os incríveis espetáculos dos encon-
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ia, o silêncio, a viagem, a vida.

tros das águas cáquis do Solimões

com as correntes cristalinas, negras ou

verdes de seus afluentes que nascem

fora da planície 
entulhada de terras

novas e deslocáveis. Antes de Santarém,

o Amazonas recebe o Xingu, cristalino

e transparente durante o verão. Visto do

alto, o Xingu mostra verdadeiros 
qua-

dros abstratos. Através de suas águas se

vêem o branco e o verde, da areia ou

do musgo do fundo, criando incansável-

mente tons diferentes sob o reflexo do

vigoroso sol dos trópicos. Diante de San-

tarém, o Amazonas encontra o verde Ta-

pajós, 

"o 
mais belo rio do mundo" 

—

segundo seus habitantes. No verão, as

águas do Tapajós se reduzem a menos

da metade, como as da maioria dos rios

da Amazônia. Então abrem-se alvas

praias ao longo de tôda sua extensão.

Ouro!, Ouro.

cm toneladas!

Santarém surge na margem direita da

desembocadura do Tapajós. À primeira

vista parece um menino grande 
demais

para suas calças curtas. Nos últimos dez

anos cresceu desordenadamente (112%,

o terceiro maior crescimento urbano do

país, só menor que o de Brasília e

Goiânia).

Seus 135 690 habitantes hoje vivem

dias de esperança. A cidade é o ponto 
fi-

nal da rodovia que o Exército está cons-

truindo a partir de Cuiabá e que 
deve

estar pronta em 1974. Ê também a pas-

sagem 
quase obrigatória para o gado 

das

grandes fazendas e o estanho das gran-

des minas que estão sendo abertas no

norte de Mato Grosso e leste de Rondo-

nia. Deve crescer mais ainda nos pró-

ximos anos e há 
quem 

ache que logo

ela se tornará maior que 
Manaus. San-

tarém 
parece condenada à aventura.

Além de insuspeitadas mudanças que 
vi-

rão com o progresso, 
ronda a cidade o

espectro do ouro. Em 1957, o metal mal-

dito apareceu num dos afluentes do Ta-

pajós. E Santarém saiu do anonimato pa-

ra tornar-se um ponto 
no mapa dos so-

nhos de bandidos, contrabandistas, aven-

tureiros. Garimpos foram sendo abertos

como num leque estendido de Santarém

para o sul, para dentro da mata. Em

1963 havia 5 000 homens garimpando 
o

ouro do Tapajós. O metal foi pouco pa-

ra tanta cobiça. Em Santarém, em 1968.

do ouro haviam ficado apenas as histó-

rias fantásticas. Só foi achado ouro de

aluvião, o de grãos 
dissolvidos na areia

e no cascalho com uma ou outra rara pe-

pita. Os ambicionados filões, o ouro

em toneladas compactas, não apareceu.

* 
X' * ft 
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Neste ano, com o anúncio da cons-

trução da Cuiabá—Santarém, os sonhos

dourados ressurgiram. Os aventureiros e

mesmo alguns técnicos acreditam que os

filões existem em algum ponto da serra

do Cachimbo, de onde descem afluentes

do Tapajós. Até agora, os garimpeiros

não teriam podido atingi-los porque as

cachoeiras dos altos rios e os índios im-

pediram o acesso à floresta do alto da

serra. Com a estrada, êsse problema es-

taria resolvido.

— 
Os tratores do Exército tirarão ou-

ro do chão com suas lâminas 
— diz o

tenente reformado João Pinheiro, ex-di-

retor da Fundação de Amparo ao Ga-

rimpo, em Santarém.

Na cidade, além da tentação do ouro,

'o 
visitante reencontra também o misté-

rio das antigas civilizações amazônicas.

Ali viveu e foi destruída outra das mais

notáveis nações indígenas do Brasil, a

tapajó. Em 1542, quando 
o descobridor

oficial do Amazonas, o espanhol Fran-

cisco Orellana, descendo o rio, chegou à

desembocadura do Tapajós, sua embar-

cação foi atacada por duas flotilhas de

canoas de índios saídos de um braço

de rio. Um dos companheiros de Orella-

na foi atingido por uma flecha envene-

nada e morreu depois de 24 horas. Um

segundo ataque obrigou Orellana a fu-

gir encostado à margem esquerda, me-

nos povoada.

asTapajó e Marajoara foram

_çulturas indígenas mais

adiantadas do Brasil. Por que

perderam a batalha contra

a floresta?

lamjm.

apenas restas

Os tapajós podem 
ter sido a maior

tribo da Amazônia. Um pesquisador da

época (Heriarte) diz que êles podiam

combater com 60 000 arcos. Cálculos le-

vam a supor uma população 
de 240 000

pessoas, quase duas vêzes a de Santarém

branca de hoje. Mesmo que 
a estimativa

de Heriarte seja exagerada, como pare-

ce, é certo que os tapajós foram nume-

rosos e deixaram ricos sinais de cultu-

ra. O contraste entre as' cerâmicas de

Marajó e Santarém é notável. Enquanto

a de Marajó é racional e geométrica, a

dos tapajós é bàsicamente vital. Em

Marajó, o desenho de animais é limita-

do e estilizado. A cerâmica de Santarém,

ao contrário, já foi descrita como um

verdadeiro zoológico, cheio de 
jacarés,

onças, tartarugas e, principalmente, 
rãs

e cobras. Os tapajós de certa for-

ma foram pioneiros 
da Transama-

zônica: faziam estradas em linha re-

ta de 1 metro e meio de largura e 30

centímetros de profundidade, unindo

suas centenas de aldeias. Ainda hoje

elas são visíveis ao sul de Santarém.
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Aqui vive bem
quem entender a seiva

Os marajoaras já tinham desapareci-

do quando os brancos chegaram. Mas

os tapajós não escaparam ao cruel conta-

to com os civilizados e a cultura ama-

zônica perdeu mais um dc seus elemen-

tos. Mais de cem anos depois de Orella-

na, os tapajós retomaram contato com

os europeus através da expedição escra-

vizadora de Pedro Teixeira (1626). No

fim do século XVII. dos orgulhosos ta-

paios cobravam apenas restos para os

arqueólogos. E o rio a que deram seu

nome.

De Santarém a Manaus passam rios.

cidades e lendas do mundo selvagem e^

misterioso da Amazônia. Águas do

Trombetas. do Nhamundá, do Paru, tô-

das vindas dos contrafortes da serra do

Tumucumaque, verdes, apressadas, pu-

lando cachoeiras. Na foz do Nhamun-

dá, Òrellana disse ter combatido em

1542 as lendárias guerreiras que os ín-

dios chamavam de icamiabas (mulheres

sem marido) e que êle chamou de ama-

zonas, lembrando as filhas de Ares, o

deus da guerra, com a ninfa Harmonia

da mitologia grega. Na margem direita

do Nhamundá, perto da cidade de Fa-

ro, vêem-sfe duas colinas soberbamente

isoladas. Ao pé delas fica o lago de

Iacy-Uaruá. o espelho da lua. Na lua

cheia, as águas transparentes entre as

sombras Jas palmeiras jauris e jacitaras

deixam ver a fina e alvacenta areia do

leito do rio. Diz a lenda que em dezem-

bro as icamiabas desciam das serras pa-

ra a margem desse lago, onde as espe-

ravam seus amantes guerreiros. Então

mergulhavam até as areias brancas do

fundo e de lá traziam pedras verdes que

podiam moldar dentro da água, mas que

se tornavam duras como o diamante ao

chegarem à superfície. Chamavam-nas

muiraquitãs e com elas presenteavam
seus amantes. Os muiraquitãs foram cias-

sificados pelos cientistas como 
"pedras

nefríticas verdes, trabalhadas artística-

mente em alto-relêvo, geralmente em

forma de rã, com duplos furos laterais

na parte posterior". As culturas indíge-

nas conhecidas da área do Nhamundá

não tinham instrumentos adequados para

ffesar ou trabalhar esses materiais. É

possível que tenham sido fabricados por

uma nação desconhecida, adiantada e de

alguma forma ligada aos tapajós. Estes

uma vez por ano vinham ao Nhamundá

trocar suas redes pelas pedras, que en-

caravam como talismãs da felicidade.

O rio Amazonas começa quando o

barrento Solimões encontra as águas prê-

to-cobre do rio Negro e as duas enormes

correntes líquidas, depois de andarem

lado a lado por quase 50 quilômetros,

tornam-se uma só. Vinte minutos de

barco depois desse encontro espetacular

dos dois maiores rios da Amazônia, su-

bindo pelo Negro, e eis Manaus.

Ilhada no mundo verde, sem acesso

por terra a nenhuma outra cidade impor-

tante de fora ou mesmo de dentro da

Amazônia. Manaus, com seus 312 160

habitantes, é prova de que é possível

criar e manter uma cultura 
"branca" no

meio da grande floresta tropical úmida.

O rio Negro é o elemento principal da

paisagem da cidade. Suas águas (como

a de todos os 
"rios negros"), calmas e

imensas (16 quilômetros de largura, em'

Manaus), parecem um espelho preto

quando vistas de longe. Em pequena

quantidade, num copo, por exemplo, ou

nas pequenas profundidades que cobrem

praias, são entretanto acobreadas como

a côr de chá suave. A coloração se de-

ve à dissolução de uma série de ácidos

de fórmula química ainda desconhecida,

os ácidos húmicos, que têm estranhas

propriedades. Recentemente, a Scripps

Institution of Oceanography, da Univer-

sidade de La Jolla, EUA, manteve um

moderníssimo navio-pesquisa durante

meses na Amazônia para estudar entre

outras coisas esse tema aparentemente

pleonástico: por que são negras as águas

do rio Negro?

Alguns dos resultados das pesquisas

foram surpreendentes. A bióloga Carrol

William, da Universidade de Harvard,

uma dás líderes da expedição, concluiu

que as águas do rio Negro contêm subs-

tâncias inibidoras da reprodução dos in-

setos. Isso explicaria por que suas praias
são tão agradáveis, praticamente sem

mosquitos. As casas construídas ao seu

lado não precisam das telas imprescin-

díveis nas margens dos rios de águas
"brancas", os do tipo do Solimões-Ama-

zonas.

A selva eontra
o arranha-eéu

Os ingleses, que criaram a infra-estru-

tura e parte do aspecto da Manaus de

hoje (o sistema de água, esgô-

to e energia elétrica, os prédios
mais notáveis — Alfândega, o porto),
aproveitaram admiràvelmente essa ca-

racterística das águas negras. Foram eles

que adaptaram o costume dos "banhos"

indígenas e transformaram em moda um

hábito dos nativos. À beira dos igarapés

represados passavam as tardes quentes
e úmidas da cidade entre os mergulhos,

divagações sobre os destinos do Império

Britânico e da humanidade, e goles de

gim-tônica.
Prova de força da região e de como

a população branca começa a entender

os trópicos, os banhos ficaram e a ar-

quitetura importada hoje vale apenas

para o roteiro do turismo tradicional.

Em Manaus, hoje está sendo feita a

primeira e emocionante, embora ainda

modesta, tentativa de criar uma arqui-

tetura dos trópicos. Mineiro, alto, 41

anos. enorme bigode mexicano e uma

cara séria que esconde um bom humor

irônico e constante, Severiano Mário

Porto construiu casas, um quartel, está-

dio, sede de instituto de pesquisas, lo-

jas comerciais que realmente parecem

pertencer à região: Quase sempre de ma-

deira, feitas com grandes beirais para

evitar o aquecimento lateral provocado

pelo sol eterno e abrasante, com pare-

des e forros vazados como se fôs-

sem persianas, capazes de aproveitar tô-

das as brisas refrescantes, suas constru-

ções inspiraram-se nas dos índios e ca-

boclos que êle estudou minuciosamente.

Severiano acha que a humildade é a

primeira condição para o sucesso na

Amazônia. Na sua casa, construída por
êle mesmo para servir de mostruário de

suas idéias, de calção diante de um 
"ba-

nho" semi-encoberto pela vegetação en*

quanto casais amigos jogam vôlei numa

clareira de areia branca aberta no quin-
tal-floresta, êle explica:

— É preciso pesquisar o homem e a

região amazônica para saber seus hábi-

tos, suas exigências, suas solicitações.

Não se pode chegar dizendo 
"sou do

sul, quero mudar tudo", achando tudo

ruim. As coisas formadas naturalmente

sempre têm uma razão de ser.

Um amigo de Severiano, o dr. Paulo

de Almeida Machado, diretor do INPA
— Instituto Nacional de Pesquisa da

Amazônia —, um paulista de quarenta
anos que veio para a Amazônia "como

marinheiro de Colombo partindo do pôr-
to de Paios", diz o mesmo:

— Muita gente vem pensando que o

progresso aqui é transformar Manaus em

São Paulo. Esquece que o terno e a gra-
vata do paulista vão sufocá-lo nas ruas

durante o dia. E que os arranha-céus de

que se orgulham os paulistas vão aque-

cer-se brutalmente durante o dia e irra-

diarão seu calor às vizinhanças, tornan-

do as noites de Manaus um inferno.

Em Manaus, em torno de idéias como

a de Paulo e Severiano parecem germi-
nar os primeiros sinais de entendimento

entre o homem branco e a grande flores-

ta. E assim parece ser toda a Ama-

zônia que espera o homem branco, mui-

tas vezes desiludido com seu planeta ur-

bano poluído e agitado: não um lugar

para as inteligências superiores testarem

soluções mirabolantes; mas uma terra

para os inteligentes e humildes entende-

rem e respeitarem. Para poderem amá-la.

FIM
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Confie
em Ninho
como eles
confiam
em você

;.l

Seus filhos confiam em você. Essa é uma das grandes

alegrias de ser mãe.

Eles sabem que podem contar com você. E naturalmente

você sempre faz o melhor por eles. Em tudo.

Você sabe que eles precisam de proteção, segurança,

carinho e de uma alimentação completa que você garante com Ninho.

Ninho é puro leite integral, nutritivo, cremoso, gostoso

como nenhum outro. Dê-lhes sempre Leite Ninho, o melhor alimento

natural para seus filhos que estão crescendo.

líINfl
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SE VOCÊ PROCURA O SILÊNCIO
PROCURE DENTRO DESTE CARRO-

No Ford Galaxie 500, você desfruta

de um repousante silêncio mesmo nas

ruas mais barulhentas. Você dá a

partida e não ouve o seu poderoso motor

O Ford Galaxie 500 é silencioso.

Você sai e vai se entusiasmando.

Você nunca viu tanto conforto ao dirigir.

O Ford Galaxie 500 segue dócil e

silencioso sob o seu comando.

Você não se contém. Acelera mais

O carro corre. Voa.

Mas você nao precisa correr.

O mundo é seu. E o Ford Galaxie 500

FORD GALAXIE 500 C&M
QUAUDADE UNIVERSAL FORD
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Na América do Sul, o Brasil sem

a Amazônia, foto a 
partir 

de um

mapa em alto-relévo. Durante

muito tempo, a 
palavra

Amazônia designava

apenas a região norte

do 
país 

formada 
pelos 

Estados

do Fará, Acre, Ama/onas e os

territórios federais (Rondônia,

Roraima e Amapá). A lei 5 173

(outubro/1966), que 
criou a

Sudam 
— Superintendência do

Desenvolvimento da Amazônia

—* 
chamou de Amazônia a

região norte mais as áreas de

Mato Grosso a norte do 
paralelo

16, Goiás a norte do 
paralelo 

13

e Maranhão a oeste do meridiano

44. Em tôda a edição usamos

essa definição legal.
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VOCE JA

O BRASIL

Mum 

mapa da América do Sul,

o Brasil-sem-Amazônia é um 
país

de contornos irreconhecíveis.

Mas, em têrmos econômicos,

o 
que 

representaria a perda

da Amazônia 
para 

o Brasil?

Analisando os índices econômicos

atuais da região, chega-se

a uma resposta estranha:

seria uma 
perda 

insignificante.

A Amazônia contribui com menos

de 4% 
para 

a formação da renda

total brasileira. Consome e

produz 
só 1 % da energia

elétrica do 
país. 

Sua densidade

demográfica é 1,46 habitante 
por

quilômetro quadrado, 
catorze vêzes

menor 
que 

a do Brasil-sem-Amazônia

( dados do censo de 1970).

Além disso, a Amazônia tem os

maiores índices de mortalidade

infantil do 
país 

e a maior

proporção 
de analfabetos.

Mas é ainda um mundo em 
potencial,

inativo. Tem sentido discutir o seu

valor simplesmente analisando os

índices econômicos atuais? Como

ficaria o Brasil-sem-Amazônia se

analisássemos então a 
potencialidade

dêsse grande 
mundo verde ainda

inativo? A 
perda 

seria brutal:

o 
país 

ficaria sem 5 079 450 km2,

59,4% de seu território (dados

da Sudam), uma área equivalente a

mais da metade da superfície da Lua.

Perderia ainda: 79,7% de suas

reservas de madeira; 81 % das de água

doce; metade das 
jazidas 

de ferro;

100% das de estanho; 93% das

de alumínio; a maior 
jazida

de sal-geifca do mundo

(estimada em 10 trilhões de

toneladas). Perderia também a maior

bacia 
possivelmente petrolífera

do 
globo, 

oitenta vêzes maior 
que 

a

sua 
grande 

área 
petrolífera 

atual, a do

Recôncavo baiano. O Brasil 
perderia

o contrôle também da floresta

amazônica, 
que produz 

boa 
parte

do oxigênio do mundo

(veja história na 
página 

143).
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PREÇO DE OCASIÃO.

«Emissor 

é um comerciante 
que 

opera com uma merca-

doria muito especial: dinheiro.

Como tôda mercadoria, o nível do dinheiro em estoque

sobe e desce conforme as flutuações do mercado.

No momento, a Emissor está com um bom estoque de

dinheiro. Portanto, 
precisa 

vender.

Uma financeira vende dinheiro fazendo financiamentos.

E os 
preços 

da Emissor são atraentes.

Acontece 
que 

na venda de dinheiro 
- 

ou financiamento 
-

há outros fatores 
que 

devem ser considerados 
parte 

do 
preço.

A simplificação burocrática é um dêles. A rapidez da res-

posta, 
a maleabilidade dos 

prazos, 
a criteriosidade do atendimen-

to, são itens 
que 

se incluem também como 
parcela 

do 
preço.

E nesse 
ponto 

a Emissor usa de todos os recursos ao seu

alcance 
para 

superar as concorrentes. E consegue.

A honestidade dêste anúncio 
já 

é uma 
prova 

a ser leva-

da em conta.

Mas a maior 
prova que 

você 
pode 

exigir da Emissor é

solicitar um financiamento.

É a ocasião 
que 

a Emissor espera 
para 

demonstrar 
que

dinheiro 
pode 

e deve ser comprado com a mesma facilidade de

qualquer 
outra mercadoria.

Em 
qualquer 

agência do Banco de São Paulo você com-

pra 
dinheiro à vista. A 

preço 
de ocasião.

emwoR m

Crédito, Financiamento e Investimentos *

Emprêsa associada ao Banco de São Paulo S.A.

Praça. Antônio Prado, 9 - 8.° andar- SP — Rua 1.° de Março, 65 - GB
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Jã estou naTransamazônica!
Apresentei-me voluntário porque creio na ne-

cessidade inadiável desta rodovia e tenho fé na

Integração Nacional.

E, depois, é meu jeito. Escoteiro gosta de abrir

mata e desbravar sertão.

Estou descendo de helicóptero. Quando os prr-
meiros engenheiros chegarem, vou recebê-los

com a hospitalidade de um café quentinho. E à

noiie iluminarei o acampamento para que o re-

pouso do operário seja também segurança.

Tudo foi planejado para que de 100 em 100

quilômetros nasça uma cidade. Vai ter banco,

escola, hospital, estação metereológica, postos

da Cobal, Incra e Cibrazem. Mas, antes disso,

é preciso que eu acenda os fogões e faça de

cada pouso um verdadeiro lar.

O Brasil merece sacrifícios dos pioneiros, mas

os pioneiros também merecem conforto. Por

isso, quem começar a Transamazônica, come-

cará com ULTRAGAZ.

CIA. ULTRACAZ %.*\
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<4#m/ começa uma viagem de 69

páginas pela 
história da

Amazônia. É rápida, <?w<z$e

cinematográfica. Pretende

apresentar os tipos humanos e as

condições de vida na Amazônia

de ontem (da página 71 a 86),

hoje 
(87 a 104) e amanhã 

(119 a

136), com uma 
passagem pelos

11 600 quilômetros de um

mundo especial, a fronteira (106

a 114). Êste 
primeiro capítulo

conta o 
passado através da vida

de cinco heróis, 
gwe os

escolares brasileiros

pràticamente desconhecem, /n^s

de 
feitos íã0 épicos 

quanto os

de Cabral e Tiradentes.
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ocupação
^ do mundo #>

das
amazonasf X

0OC§<>——\^i» sàQj—^çOQO

c/l /enaa1
2V/*w ///£#r ##* não se sabe bem ao

certo onde, talvez nas planícies frias
da margem esquerda do Danúbio, vi-
veram, numa época que fica entre a
mitologia e a história, as mulheres cha-
madas amazonas. Eram frias, belas e
bárbaras. Não toleravam os úomens, a
não ser quando os capturavam para
se reproduzirem. Amazonas vem de
amazon, em grego: 

rras que não têm
seio". Porque, de tão apaixonadas pela
guerra, arrancavam um dos seios para
melhor manejar o arco e a lança.

A Grécia mitológica é povoada de
tr* ir»_n 1 1 xs

n

SE(U'K
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histórias dessas mulheres extremadas,
descendentes do deus da guerra Ares e
da ninfa Harmonia. O incrível herói
Hércules esteve nesse reino encantado,
com a missão de se apoderar do cinto
dc Hipólita, a rainha. Quase teve êxito.
Hipólita apaixonou-$e por êle e lhe da-
ria de boa vontade o cinto, não fosse
suas guerreiras terem iniciado nma re-
belião, fomentada, aliás, pela deusa
Hera, ciumenta amiga de Hércules.

O prodigioso Hércules mata Hipóli-
ta, para conseguir o cinto, e retira-se
combatendo furiosamente. Pelo menos,
assim é a lenda.

çA história
m I539,as Améri-
cas estavam ainda
mal descobertas.
E o mito do Ama-
zonas 11 ão era mui-
to mais fantástico
qne as terras para
onde se dirigiam

aventureiros como Don Francisco de Orei-
lana, que vinha à misteriosa América, como disse
um de seus poetas, realizar rrnn sueíio heróico y
brutal". Or eliana era um dos comandantes de
Francisco Pizarro, o sombrio e inclemente con-
quistador do Peru. Este ouvira falar do Eldorado,
Utn país fantástico de cidades de ouro, além dos
Andes. E para lá, numa tropa com 4 000 índios
escravos, 300 soldados, 150 cavalos, cães e porcos,
despachou, no Natal de 1539, alguns de seus ho-
mem — entre os quais Orellana — sob o coman-
do de seu irmão Gonzalo.

A viagem deste segundo Pizarro foi um roteiro
de misérias. A escalada dos Andes custou à expe-
dição mais que o pior dos combates. Tiveram de
comer frutos desconhecidos e raízes, solas de sa-
patos e arreios. Já na encosta leste dos Andes,
o segundo Pizarro pára e manda cinqüenta ho-
mens em busca de alimentos. No comando envia
Orellana, do qual esperaria socorro em vão: o
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ivai beiro foge para a imortalidade. Vai desço-

brir o rio das Amazonas.

Do rio Goca> onde estava Gonzalo Pizarro,

OreUana chegou ao Napo. Do Napo atingiu o

tildai barrento e desmedido <///< chamou de rio

()rellana. E o seguiu, abandonando Gonzalo à

na sorte.

Depois de muito viajar, numa segunda-feira,

conta 
frei 

Gaspar Carvajal, cronista da viagem,

Orellatia e seus homens chegaram a um 
povoado

indígena, em cuja 
praça 

se erguia um 
palanque

representando uma cidade murada. Perguntando

aos índios, 

rr 

por 
cual memória tenían aquello

responderam que 
os habitantes da aldeia eram

servidores das 

rficamiabas" 

(na 
língua dos índios

mulheres sem marido). Descendo mais, na 
foz 

do

Nhamiínda, Orellana teria travado 
feroz 

encon-

tro com essas 
guerreiras. 

Diz 
frei Carvajal que

um índio 
prisioneiro 

informou serem elas todas

solteiras. Moravam sete dias Nhamundá acima,

em setenta 
povoados 

com muralhas, 
que 

se co~

muni cavam 
por 

estradas bem 
guardadas. 

Diz Car-

vajal:

rrFJ 

Capitán (Orellana), 
le 

preguntó 
si estas

mujeres 
parían; 

el indio dijo 
que 

si. El capitán le

dijo 
que, 

como, no siendo casadas, ni reside hom-

bre entre ellas, se empreüaban. Él dijo 
que 

estas

índias 
participaii 

com indios em tiempos,y citando

les viene aquela 
gana (. 

. .) 
por fuerza 

tos traen

a sus tierras 
y 

los tienen consigo aquel tiempo que

se les antoja, 
y 

después que 
Ias hayan 

prenadas 
les

tornan a enviar a sua tierra (...); y 
después,

cuando vienne el tiempo que 
han de 

parir, que 
si

paren 
hijo le matan 

y 
le envian a sus 

padres, y 
si

hija Ia crían com muy gran 
solemnidad

A história ou o mito maravilhoso dominou o

resto da viagem. Orellana rebatizou o grande 
rio:

de Orellana 
para 

rio das Amazonas.

Orellana voltou à América, em 15)0, como go-

vernador-geral do território. Mas morreu de ma-

]ária, 

com 44 anos, na costa da atual Guiana Fran-

cesa, depois de dois meses no labirinto de ilhas do

arquipélago de Marajó, procurando 
em vão a cn-

trada do rio das Amazonas.

A Espanha logo esqueceu o infeliz navegante

e suas exaltadas descrições. F, também a Amazõ-

'iia. Estava ocupada em assaltar os tesouros dos

incas 110 Peru e de lá era difícil partir para 
novas

aventuras, atrás do problemático 
Eldorado, escon-

d ido e defendido pela imponente cordilheira dos

Andes.

Além disso, toda pressa parecia 
inútil: o mun-
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do jd estava dividido. Desde 1494, com o tratado
de Tordesilhas, uma linha que ia de pólo a pólo
(passando por onde seriam Belém, no Pará, e La

guna, em Santa Catarina) separava o oriente pa
ra Portugal e o ocidente — toda a Amazônia —

para a Espanha. Em 15 SO os dois grandes impe ria-
lismos europeus da época uniram-se sob um rei
único, Felipe lll, e parecia então haver ainda me-
nos motivos para brigas.

Mas a paz entre lusos e espanhóis iria alimen-
tar outras ambições. Desde os últimos anos do sé-
culo XVI, ingleses, irlandeses e holandeses tinham
começado a explorar as especiarias do vale ama-
zônico, constituindo entrepostos comerciais e
mesmo pequenos fortes na saída esquerda do
Amazonas.

No dia 12 de janeiro de 1616, em nome do rei
de Portugal e Espanha, à foz do rio Pará-açu, rio
grande na linguagem dos tupinambás, chegam os
duzentos portugueses de Francisco Caldeira Cas-
telo Branco, para fundar a Vila de Nossa Sra.
de Belém do Grão-Pará e o forte do Presépio.
Ainda hoje, as peças de artilharia do forte, reba-
tizado de Castelo, apontadas para o rio, mostram
o objetivo da fundação: defender a Amazônia
hiso-espanhola dos donos da terra — os índios re-
beldes — e dos novos invasores — ingleses, irlau-
deses e holandeses.

A partir de Belém começa a exploração portu-
guésa da Amazônia. É uma história sangrenta. E
um nome se destaca: Pedro Teixeira.

edro Teixeira é o
novo descobridor
do Amazonas, o
homem da viagem
decisiva que in-
corpora a região
a Portugal e, pos-
teriormente, ao

Brasil. Na história brasileira e mesmo portuguesa
é um ilustre desconhecido. O vereador de Belém,
Augusto Meira, depois de quan nia anos de pro-
paganda da figura de Pedro Teixeira, com proje-
tos para imortalizá-lo em nome de praças, ruas,
monumentos e brasões, estava em Cantanhede,
Portugal, fazendo uma conferência sobre seu he-
rói. Diante de tantos elogios, nm espectador quis
saber onde o herói havia nascido.

— Aqui mesmo — teria dito Meira, com
malícia.

O principal feito desse homem que não conse-
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^uiu 
ser herói na terra natal 

foi 
ter subido o

Amazonas, fazendo 
o 

percurso 
imerso ao de

Orellana, colocado marcos de posse para 
a co-

roa de Portugal (que 
depois de 

quase 
sessenta anos

de dominação espanhola tramava sua independeu-

cia). Saiu de Cametá, perto de Belém, a 28 de ou-

tubro de 1637, com 1 200 índios escravos reman-

do 45 embarcações com 87 soldados, para 
uma

viagem de dois anos e 44 d ias, até 
Quito, 

no

Equador.

Em Quito foi 
recebido 

pelos 
espanhóis do 

go-

vêmo local 
"com 

simpatia ostensiva e desconfian-

ça disfarçadaNo regresso, confirmaria as sus-

peitas: 
no encontro dos rios Aguarico e Napo,

ponto 
da atual fronteira 

Brasil-Peru, colocou

marco de 
posse 

em nome do governo português,

um 
gesto que 

deslocava o meridiano de Tordesi-

lhas 
para 

milhões de quilômetros quadrados 
a

oeste e depois significaria a incorporação ao terri-

tório brasileiro de 
quase 

metade de sua área atual.

No 
fim 

da expedição, com 69 anosy Pedro Tei-

xeira recebeu do governador 
do Pará uma oferta

que 
na época significava verdadeira fortuna:

trezentos casais de índios cativos, mais as terras

de suas aldeias. O truculento português passara

grande parte 
da vida matando índios. Matava os

que 
se aliavam aos estrangeiros, os que 

resistiam

à ocupação de suas terras, ou sim pies 
mente à 

pró-

pria 
escravidão. Quantos 

índios matou ou mau-

dou matar, não tinha mais conta. Em trinta anos,

na região e na época de suas atividades, estima-se

(conforme 
referências do padre 

Antônio Vieira)

que 
tenham sido mortos 2 milhões de índios. Mas

Pedro Teixeira estava velho, cansado e arrependi-

do. Recusou o 
presente. 

Dois anos depois, em

1641, morria. Sem saber que 
suas ações contribuí-

ram para 
mudar a geografia política 

do mundo.

Em 1642, Portugal livra-se da dominação es-

panhola e a briga pela 
Amazônia torna-se nova-

mente aberta. Na esteira de Pedro Teixeira so-

bem o Amazonas e seus afluentes expedições mili-

tares, sertanistas e missionários portugueses, 
uns

e outros 
para 

escravizar índios, buscar cspecia-

rias regionais e, simiiltâneamente, levar a 
fé 

e os

valores da civilização branca da época.

Em 1669, Portugal precisava garantir 
a 

posse

da Amazônia ocidental e o capitão Francisco da

Mota Falcão constrói um pequeno forte 
de 

pedra

e barro, às margens do rio Negro, a 14 km do en-

contro dês te com o Amazonas. Em tomo do forte

cresceu um aglomerado de palhoças, futura 
ca-

pitai do Amazonas. Em tomo de Manaus os 
por-
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tugnêses cucou tram nt a mais dura resistência dos
nativos.

No vale do rio Negro, entre o Amazonas e o
rio Branco, viviam os orgulhosos índios manam,
adoradores de Manari, o bem, qne lhes ordenai a
combater os invasores da floresta.

Eles receberam violentamente os primeiros por
tuguêscs. Posteriormente, um habilidoso sargento
da guamição, Guilherme Valente, casou-se com
a filha de um dos caciques e a revolta amainou.

Pacificados, os portugueses passaram a escra-
vizá-los. lim 172), um líder extraordinário os
leva de novo à revolta, desta vez com fúria inau-
dita. Ajuricaba era filho do cacique Huiuiebeue e
neto de Caboquena, dois dos maiores chefes ma-
naus. Havia herdado do avô a aversão pelos con-
quistadores.Quando seu pai aceita a paz dos bran-
cos êle abandona a tribo. Volta para chefiá-la
quando Huiuiebeue é assassinado por um colono,
e em tomo de sen nome uue a maior confedera-
ção de indígenas de que se tem conhecimento na
história da Amazônia. Quando a notícia da revol-
ta chega a Belém, todas as nações índias do rio
Negro já participavam da guerra. A revolta dura
quatro anos. Em 1727, Belchior Mendes de Mo-
rais, chefiando uma rrtropa de resgates", nome
dado às incursões de colonização (punição e es-
crav/zação) de índios, consegue derrotar os con-
federados e aprisionar Ajuricaba. .

Simultaneamente com a guerra aos índios, os
portugueses lutavam para transformar em fato
consumado o ostensivo desrespeito que vinham fa-
zendo ao tratado de Tordesilhas.

Em 1689, num memorial apresentado às auto-
ridades de Belém c ao vice-rei do Peru, o missio-
navio Samuel Fritz, pago pela coroa espanhola,
denuncia a presença de sertanistas luso-brasileiros
já no rio Maranon, além da atual fronteira com o
Peru e a Colômbia. Fritz fez a primeira carta do
Amazonas e seus afluentes, lutou contra os por-
tuguêscs e brasileiros que subiam o rio, arregi-
mentou indígenas, fundou aldeias. Em vão.
Quando foi hrêso em Belém pm 17 10 tndn n 1-1m. * \ , 11 , \. ii, *¦ I, I* *J p »\Jm\J \J v J» —

le do Solimões já era, de fato, domínio de Portu-
gal.

Em 1750 a Espanha reconhece a falência do
tratado de Tordesilhas e assina o de Madri, que
dá direito de posse a quem, de fato, tivesse ocupa-
do as áreas em disputa.

Nesta época Portugal já tinha uma idéia ra-
zoável da importância da Amazônia. O primeiro
capitão-geral da Província do Grão-Pará a ser
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nomeado depois do tratado dc Madri manda fim-

dar a Capitania dc São josé do liio Negro ()/)/

1775), origem do listado do Amazonas, e golpe

filiai nas 
pretensões espanholas de retomar a

Amazônia.

A 
grande figura desse 

período é Manuel da

Gama Lobo d9Almada, 
governador português

rindo da África. Lobo d'Almada, tratou com vi-

gor 
os espanhóis nas disputas surgidas na comis-

são de limites nomeada 
pelo 

tratado de Madri, in-

troduziu o gado na região, i stabeleeen 
fábrica de

tecidos, olaria, aticoradouro e estaleiro 
para 

cons-

trlição de embarcações em Manaus. E, mais im-

portante que 
tudo isso, 

pela primeira vez tratou

os indígenas com humanidade. A 
fama de Lobo

dy Almada, contudo, despertou inveja entre os

governantes 
de Belém, aos 

quais 
a Capitania do

Rio Negro era subordinada, e o bom administra-

dor 
foi 

acusado de corrupção e morreu em des-

graça. Seus sucessores mergulharam a nova Capi-

tania em decadência 
física 

e moral.

No começo do século XIX o nome de Lobo

d'Almada é 
publicamente reabilitado. Mas então

a história da Amazônia não é apenas a de uma

briga 
pela posse da terra. Idéias mais avançadas e

interesses maiores entravam cm cena. E o Pará é,

inicialmente, o 
palco dos novos acontecimentos.

m agosto de

1823 o Brasil 
já

era independente

de Portugal. A

Amazônia não.

No dia 10 chega a

Belém do Pará o

almiranate inglês

John Pascoe Greenfeld, trazendo as notícias da

independência e exigindo das autoridades portu-

guêsas locais o 
juramento 

de obediência á coroa

brasileira. O 
fato 

vai disparar acontecimentos que

resultam na Cabanagem, o 
"mais 

expressivo mo-

vimento de massas de quantos 
têm assinalado a

evolução 
política, 

econômica e soaa! do Brasil",

segundo o tenente-coronel Gustavo de Morais

Rêgo Reis, historiador e atual integrante do Es-

tado-Maior das Forças Armadas brasileiras.

A 
pronta 

submissão dos 
portugueses 

de Belém

poderia ter 
parecido 

suficiente para 
acalmar os

ânimos da 
população 

brasileira exaltada com a in-

dependência. Mas essa excitação era muito mais

poderosa. A 
população 

da Província do Grão-

Pará 
(quase 

toda a atual Região Norte), estima-
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da em não mais de 100 000 
pessoas, 

excluindo os

índios ainda isolados, era dividida nitidamente. De

um lado, a população 
branca, onde se destacavam

portugueses e seus descendentes, grandes proprie-

tários de terras e de escravos, donos da maioria

dos cargos 
públicos. 

De outro, a maioria: cabo-

cios humildes e índios mansos, moradores da beira

dos rios e do interior.

Depois do violento 
período 

de ocupação a 
que

a região 
fora submetida, essa 

população 
de des-

cendentes dos 
primitivos 

habitantes da terra 
pa-

recia viver em 
paz 

com o 
governo 

branco. No

fundo, porem, como os acontecimentos iriam re-

velar, tinha 
por ele o ódio acumulado nos três

séculos de exploração e massacre de 
que fora 

ví-

tinia, direta ou indiretamente.

A independência e a derrota 
política dos 

por-

tuguêses desencadeia na capital uma série de bri-

gas entre as 
facções brancas. E acaba desperta/t-

do aquele ódio acumulado, 
quando uma das 

fac-

ções, tentando representar idéias mais avançadas

de liberdade, convoca 
para 

apoiá-la a massa hu-

milde dos campos, os moradores do interior

os cabanos.

Eduardo Francisco Nogueira, cearense da 
fre-

guesia de Aracati, tinha ido 
para 

o Pará com treze

anos, 
fugindo da 

grande sêca de 1827. A história

o conhece como Angelim, nome de unia madeira

amazônica 
ffforte 

e rija, como o seu caráter e de-

cisão", segundo os companheiros 
que o apelida-

ram
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Era um moço ahi rado, de olhos verdes, que fora
comerciante mal sucedido e fazendeiro sem cscra-
vos. Em 18)5 estava envolvido numa das muitas
lutas que seus amigos de idéias moveram contra
sucessivos presidentes da província, por comede-
rà-los favoráveis aos portugueses. No dia 2 de
agosto, para depor o presidente da província, ti-
nha sob comando pessoal ou de amigos entre 2 000
a 3 000 cabanos. O presidente era portu-
guês e as noticias da rebelião levaram-no a pedir
o apoio dos comandantes dos navios estrangeiros
ancorados tio porto de Belém. Êste gesto só con-
tribuiu para dividir ainda mais os campos de lu-
ta. De nm lado ficaram os naturais da terra, po-
bres e incultos; de outro, os europeus, os ricos e
as classes mais esclarecidas. Os dois exércitos ini-
migos eram espelho desta divisão. Enquanto as
fileiras do marechal eram formadas por mercená-
rios alemães de uma antiga tropa imperial que
ile trouxera do Rio e reforçadas por portugueses
e ingleses dos navios de guerra no porto, as de An-

gelim eram de camponeses sem soldo e rações. E
para dar um aspecto de farda às suas rudes rou-
pagens, éhs as tingiam em caldeirões de água fer-
vida com cascas de um arbusto, o muruchi, que
lhes transmitiam sua côr avermelhada.

No dia 22 dc agosto, depois de uma série de lu-
tas de tipo guerrilheiro contra as forças do go-
ver no, An gelim e suas forças tinham ocupado a
cidade, e o marechal português se retirava com
5 000 refugiados para os onze vasos de guerra
ancorados ao largo. Estes, uma vez carregados, se
despediram com nove dias de fogo, nos quais dis-
pararam 22 000 tiros de artilharia sobre Belém.

O bombardeio não afetou o entusiasmo do
exército camponês. An gelim foi aclamado pre-
sidente da província. Estava, porém, diante de
graves problemas: a revolta mobilizara interes-
ses e ódios das camadas mais exploradas da socie-
dade e que não eram exatamente os seus. Sem sa-
ber como ou para onde dirigi-la e sem que essa
massa tivesse seus próprios líderes, a revolução
espalhou-se pela Amazônia. Dus svus navios, o mu-
rechal narrava ao poder central ffa revolta dos
escravos", rrespantosa carnificina nos brancos",
e pedia reforços para sufocar a revolução.

Os reforços chegam a 9 de abril de 1836 com
os 7 navios de guerra do brigadeiro Francisco Soa-
res Andreia. E a Cabanagem entra em seu peri o-
do mais longo e sangrento, o da repressão. As tro-
pas de An gelim deixam Belém em março e se dis-
persam.Êle e outros líderes são presos em outubro.
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E o brigadeiro começa a "pacificação": suspende
as garantias individuais, militariza as províncias,
lespreza todas as formalidades legais de processo

e prisão para impor a lei e a ordem.
"É sabido o estado de furiosa anarquia a que

chegou es/a malfadada província, arrastada ao
abismo pela liberdade, ou antes, pela licença de
imprensa, pela impunidade seguida e sistemática
de todos os crimes, especialmente dos que se en-
caminhavam para a subversão da ordem." (. . .)

O barão de Guajará, historiador da época, ex-
plicava:"Pareciam de rigor exagerado estas medidas,
mas para os grandes males que flagelavam a pro-
vi ncia só remédios enérgicos podiam convir. Ha-
via muito tempo que a subversão moral cont ami-
nava a sociedade paraense, perturbando de con-
tínuo o sossego geral, a ação benéfica da lei e da
autoridade* A população vivia em completa de-
sor d em e entregava-se à devastação, ao morticí-
nio, ao roubo, a todos os horrores da mais desen-
freada anarquia".

Foram três anos de repressão cruel. Ceuta o
barão, quc não gostava dos cabauos (seu pai foi
morto por eles):

"Houve 
quem considerasse padrão de glória

trazer rosário de orelhas secas dc cabanos".
O mesmo barão estimou em mais de 30 000

mortos as vitimas da Cabanagem, a. maioria uo
período repressivo. Quando, a pacificação aca-
bou, a província tinha sua população civilizada
reduzida cm quase um terço.

Em 1840, Angclim é mandado para o Rio, em
exílio de dez anos. Em 1851 volta ao Pará. Em
julho de 1882 morre, depois de trinta anos de vi-
da pacata em Belém. Nesta época, o centro da
história da Amazônia sai de Belém para o desço-
nhecido Acre.

motivo desse desloca-
mento é, basicamente,
uma árvore produtora
de goma elástica, velha
conhecida dos pri mi ti-
vos habitantes do Novo
Mundo.

"Uma árvore chama-
da pelos naturais de Hhevé", escreveu o francês
Charles Marie de La Condamine à Academia de
Ciências dc Paris, anunciando a Hevea branlien-
sis, ou seringueira.

Três descobertas posteriores tornam a borracha
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nm produto maravilhou). Em 15 de junho di
I8i7, em Wobum, Massachusetts, o americano
Charles Goodyear descobre o processo de tornar
a borracha mais resistente ao calor e ao choque
mistur ando-a com enxofre e aquecendo-a até
uma certa temperatura: a vulcanização. Em
1888, John Boyd Dunlop, irlandês de Bclfast,
tentando achar uma forma de tornar a roda do
triciclo de seu filho mais eficiente, patenteia uma
câmara dupla de borracha: o pneu má tico. Al-
gum anos mais tarde, em 1895, a corrida de auto-
móveis Paris—Bordeaux—Paris lançava oficial-
mente este invento c iniciava a era da indústria
automobilística — e conseqüentemente a dos
pneus. E a borracha sobe, então, a cotações inima-
gináveis. A Amazônia torna-se um centro de
atração para aventureiros c colonizadores. E
o Acre, particularmente, que parecia um imen-
so seringal,

Entre o ano da grande seca de 1887 e 1900,
160 000 nordestinos chegam à Amazônia para ex-
trair a seiva da árvore preciosa. No fim do século,
o alto rio Acre era povoado por mais de 15 000 ai-
mas, que á beira dos rios foram espalhando serin-
gais cujos nomes refletiam a solidão e a dureza de

suas vidas: Silêncio, Desterro, Saudades, Canto
Escuro, Desengano, Piedade, Ocu do Mundo.

Mas. a quem pertencia o Acre, no fim do sécu-
lo? Por força de um tratado de 1867 (o de Aya-
encho), à Bolívia. Em fins de 1898, quando a
crescente imigração de brasileiros começava a as-
sustar o governo de La Paz, o Brasil recçnheceu a
região como rrincontestávehnente boliviana". No
começo de 1899, a bandeira da Bolívia é içada no
Acre.

A história da conquista do Acre é a história de
grandes forças econômicas. Uma delas revela-se
através de nm incidente, do qual participa uma
figura destinada a grandes aventuras: um repor-
ter de rrA Província do Pará", Don Luís Galvez
Rodrigues de Árias, cidadão espanhol, de físico
um tanto seco c anguloso, longos bigodes e apa-
vnur-isi f-*s* t*« r*, i t .-* st rl sai t iiuaii i/*> 17* i i< « ií «.<«> n .

Em maio dc 1899, em Belém, num jantar com
o embaixador da Bolívia no Brasil, Galvez ouviu
referências a um acordo, mediante o qual a Bolí-
via receberia o apoio dos Estados Unidos para
conservar sua soberania no Acre, cm troca de
concessões aduaneiras c territoriais àquele país.
No dia seguinte, Galvez abraça a profissão de ca-
valeiro andante da causa do Acre: denuncia a
trama.
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A denúncia desencadeia nina agitação nacional.
E Gal vez parte para Manaus com nma idéia cine
parecia mirabolante: proclamar nina república
independente no Acre, para forçar o governo bra-
sileiro a mudar sita posição. Por mais absurda qnc
fosse a idéia, no dia 14 de julho é realizada. Com
nm precário exército de tinte rifles, Galvez é
aclamado pelos seringalistas da região como presi-
dente do Acre. frJá qne não podemos ser brasi-
leiros", escreve astutamente Galvez ao presidente
Campos Sales, "não queremos ser bolivianos"

A aventura do Dom Qnixote acreano, entre-
tanto, dura pouco. Em 15 de março de 1900,
semblante abatido e agitado pelos tremores da ma-
lária, Galvez é preso por forças do governo bra-
sileiro, que queria a todo custo uão criar proble-
mas com a Bolívia.

Repatriado, tenta voltar em 1902, mas é preso
em Manaus e posto no alto rio Negro. Ressurge
em Cuba, combatendo um novo inimigo do Acre:
O Bolivian Syndicate.

No dia 14 de julho de 1901, o embaixador da
Bolívia em Londres, Don Félix Avelino Aramayo,
assina o contrato de constituição do Bolivian
Syndicate, associação de grandes capitalistas in-
gléses e americanos, para explorar e administrar
as riquezas naturais do Acre por trinta anos.

Esse Syndicafe não era uma figura estranha ao
mundo econômico da época. Vivia-se o início de
uma nova era nas relações econômicas interna-
cionais. O colonialismo havia se modificado com
a acumulação dc grandes capitais nas mãos de
banqueiros e outros beneficiados com a recente
Revolução Industrial. Com isso, organizavam-se
nas nações européias grandes companhias de ca-
pitais para explorar colônias. Essas firmas fun-
cionavam como representantes do poder de seus
países, sendo, por isso mesmo, defendidas por seus
exércitos.

A 17 de dezembro de 1901, o acôrdo de Lon-
dres é aprovado pelo Congresso boliviano e o
embaixador do Brasil em La Paz escreve:

Para esle fiais, n Acre é wm iard*n* Ji* T-Tr<<*JL > ** ¦*¦ *•¦*¦ I * te t* II* jl* 1 i-V * lfl/ ti t*J iilaj-

pérides, para a exploração de cujos tesouros (. . .)
pretende constituir como seu Hércules a um sin-
dicato estrangeiro, menosprezando o perigo que,
assim procedendo, cria para as nações vizinhas".

O Brasil teme quc o Syndicate seja um cavalo
de Tróia por meio do qual grandes companhias
colonialistas e imperialistas acabem entrando na
Amazônia para tomá-la em nome de seus países.
E começa a mudar sua posição diplomática: quer
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VL
consteierar o Acre novamente zona litigiosa. O
instrumento involuntário dessa nova posição bra-
sileira é um jovem militar gaúcho, Je 29 anos, Jo-
sé Plácido de Castro, que chega ao Acre em abril
Je 1902, trazido pelos revolucionários Jo lugar
para ser o sen coman Jante.

a madrugada de
6 de agosto, dia
da independeu-
cia política da
Bolívia, com uma
força de 33 se-
ringueiros, enco-
berto pela cerra-
ção das margens
do rio Acre, Piá-

cido de Castro chega à vila de Xapuri, um posto
de intendencia boliviana. Conta, em seu diário:

"Penetrando na intendencia de lá retiramos
uma carabina e dois cunhe tes de balas; em segui-
da chamei-os (aos bolivianos) em voz alfa. O iu-
tendente, mal acordado ai tida, respondeu: — Es
temprano para Ia fiesta. Ao que retorqui: Não é
festa, sr. intendente; c a revolução."

Em seguida, reúne a população d a vila e conta
o caso Jo arrendamento Jo Acre ao consórcio Je
capitalistas internacionais. Estava iniciada a revo-
lução acreana, que iria ser eucerraJa em 1903,
por um acordo Ji pio má tico no R/o, quan J o a
guerra estava em pleno vigor. Têm início então
as conversações Jiplamáticas. Primeiro o Brasil
afasta a possibilidade Je uma intervenção armada
dos EstaJos Unidos ou Ja Inglaterra indenizando
o Bolivian SynJicate.

"Finalmente, meu caro barão, o que eu tenho
Je mais assentado em tudo isto é que devemos ir
ao limite de nosso sacrifício material para dester-
rar a hipótese Je intervenção dos Estados Vnidos.
Garantem-me aqui que ela não se dará; mas eu
não tenho confiança alguma na promessa, cujo
cumprimento uão depende dos próprios que a
fizeramy>, dizia de Nova York o embaixador
Assis Brasil ao uatao Jo Kio Branco, ministro do
Exterior.

O Brasil Já ao sindicato 5 50 000 Jólares. E, à
Bolívia, 2 milhões Je libras esterlinas, pelos
191 000 km2 Jo Acre. Compromete-se, além Jis-
so, a garantir a livre navegação boliviana pelo rio
Acre e a construir uma estra Ja Je ferro (MaJei-
ra—Ma more) para tomar ainda mais acessível a
saída da Bolívia para o Atlântico através do
Amazonas. E a Amazônia brasileira está então,
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praticamente formada.

A história econômica, entretanto, começar a o

sen 
período mais 

fasi 
ti 1 ante, A explosão comei-

ciai da borracha 
que 

saía dos seringais amazôni-

cos c 
provocara a 

guerra do Acre, produzia 
nas

cidades efeitos inimagináveis. Manausx 
por 

exem

pio, passa de uma vida de 
quase 

aldeia cm 1890

para a de uma grande metrópole européia, dez

anos depois. Europeus, sul-americanos e brasilei-

ros de todos os Estados chegam diariamente a Ma-

naus em busca da 
fortuna. 

A borracha correspon-

de às esperanças dos aventureiros: a seringa vale

12 mil réis o 
quilo e a libra esterlina apenas 15.

De 1870 a 1914, a Amazônia 
produz 

800 milhões

de 
quilos de borracha, seicentos milhões de ester-

linos. E a 
população 

se embriaga com a 
fortuna.

Nuno Cardoso, neto do 
primeiro capitão dos

portos amazônicos, hoje um empertigado senhor

de 85 anos, com uma elegância deslocada de seu

tempo, diz 
que naquela época trocava cinco rou-

pas por dia. Estudou humanidades em Portugal,

França, Suíça e Bélgica durante seis a fios. Passa-

va os verões na Espanha e 
fazia esportes de inver-

no na Alemanha. Deixou os estudos 
para 

ser

toreador, depois mudou de idéia: 
fftouros 

também

podem ser cansativos". Recebia todos os sábados

uma mesada do 
pai. Conta 

que o 
pagador da Casa

da Moeda um dia não se conteve e lhe disse:

O senhor retira 
por semana o 

que um 
gene-

ral 
português não retira 

por ano.

Nos seringais, os 
proprietários ou seus ca 

pata-

zes eram a única autoridade,* a lei era o rifle 44,

papo amarelo, h a borracha 
fluía para as cidades

à custa de suor e sangue.

O sacrifício dos seringueiros 
financia também

o embelezamento e a 
formação da infra-estrutu-

ra da cidade: o sistema de água, esgotos e energia

elétrica 
(Manaus foi a segunda cidade do Brasil

a te-lo), a construção de edifícios 
públicos, como

(/ Teatro Amazonas. Mas a maior 
parte da rique-

za é dissipada.

O carnaval de 1915 
foi o mais extravagante

que 
Manaus conheceu. ,4 cidade inteira saiu às

iuas, dançou nos clubes e cafés. Havia sete me-

sl s a Europa estava em 
guerra, mas isso 

pouco

importava. O 
povo cantava o 

"Maneiro-pau", 

a
rrCabocla 

de Caxangá" e a 
polca 

rrPerepepêcan-

cões da época. A alegria chegou ao máximo 
quan-

do desfilaram os Paladinos de Galhofa, em onze

carros alegóricos. Num deles ia Áurea Ramos,

considerada uma das moças mais bonitas da cida-

A noite, no Clube Ideal, Jjouve baile. E Áurea
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subiu ao 
palco, Mas um tiro cicidental de um cem -

boy 
fantasiado 

a atinge , da ca/. I 
'm 

cortejo Jc

masca rui os, 
palhaços, juislmas, négas malucas, 

/>/-

}atas, a Ic ia à Santa (,asa. Aí</s Áurea morre, Nos

meses seguintes, os 
poetas ,/<• Manaus lhe 

pródiga-

lizam sonetos 
fúnebres apaixonados. O uno de

1915 começava melancolia). O 
/»¦<•, 

„ da borracha

caía brutalmente, sob a concorrência da 
que saía

dos seringais racionais 
plantados pelos ingleses na

Malásia, 
provenientes de sementes brasileiras.

Em 1916 não houve carnaval de rua em Ma-

naus, as mulhcrcs 
francesas foram embora, os ca-

fes fecharam as 
portas, o mato começou a devol-

per â efêmera capital da borracha a sua vida de

c idade sim muita expressão, vegetaudo no verde.

Na metade da Segunda Guerra Mundial, 
quan-

do os 
japoneses tomaram os seringais da Malásia,

pareceu que o antigo esplendor amazônico coita-

ria. O 
goveruo Getúlio Vargas organiza um Exér-

cito Ja Borracha 
para suprir os aliados e novas

ondas Jc nordestinos são levados 
para a Amazô-

nia. Mas é uma riqueza mais 
fugaz ainda. E, in-

feliz. Diz hoje um velho sertanista carioca que n%

época ajudou a organizar o 
precário exército Jc

seringueiros:

— 
QuanJo eu me lembro Je como 

foi feito

aquilo, me 
pergunto: como é 

que 
não estamos

presos?

Um 
personagem do século XX 

pode encerrar

Nimuentlaju,

cientista, índio



esta história da Amazônia de ontem.

O ano ê 1906 e anoiteceu na aldeia dos apofio

kawa-guarani. Os índios estão reunidos e um </<

les, todo 
pintado, 

canta e agita com força 
o ///>/

racá. Batendo no chão ritmadamente, as mul/n

res sentam-se em 
fila, 

com a cara voltada fiara

oriente.

À luz das 
fogueiras, 

a cantoria tara a noih

Finalmente, scí o 
pajé 

canta, gesticulando e con

torcendo o corpo, í'/// transe. Depois, estende os

braços e coloca as mãos na cabeça e no corpo d

um 
jovem branco, o único no meio de tantos ir.

dios. Êste ouve, com penetrado, 
um nome: Ni-

muendaju.

Termina então o nemonagaraí, a cerimônia dt

batismo dos índios apopokaiva-guarani e, com

ela, a vida do branco Curt Unkel. Começa a do

índio Nimuendaju, 
que 

os brasileiros iriam depois

reconhecer como o maior de todos os seus etnó-

logos.

Na língua 
guarani, Nimuendaju significa algo

como 

rr 

aquele 
que soube abrir seu 

próprio ca mi-

nho neste mundo e conquistar seu lugar". E 
pou-

cos o mereciam tanto 
quanto o órfão alemão nas-

cido em 
Jena em 1883. Chegou ao Brasil com viu-

te anos e se ligou aos índios não 
por 

motivos inte-

lectuaisy mas 
por forças mais 

fortes ainda, ínti-

mas:

"Sou 

um índio, sempre 
fuidizia.

Participou de 
quarenta expedições de 

pesquisa

e 
pacificação de índios entre 1905 e 1939. Tradn-

ziu suas línguas e lendas. Amigo e colaborador de

Cândido Mariano da Silva Rondou, ajudou-o a

descobrir o interior da Amazônia e a 
fazer entre

a nação branca e os selvagens um dos 
primeiros

contatos, merecedores de nome de 
"civilizado".

Casou-se com uma índia apinagé 
(hoje doente

num casebre de Belém). O 
pai adotado em subs-

tituição ao 
que morreu na Alemanha 

quando 
ele

não tinha dois anos de idade 
foi um índio. E ín-

dios 
foram os 

que o escolheram como chefe de

uma tribo 
para substituir um cacique morto. Mas

Curt Nimuendaju 
foi mais 

que um humanista de-

votado à causa de um 
povo vencido. Como mui-

tos dos cientistas 
que a 

partir do século XIX vie-

ram 
para a região em busca de experiências 

para

si mesmos e conhecimentos 
para o mundo, ele

destruiu a idéia da Amazônia de ontem como um

lugar onde o civilizado 
foi apenas ijnpor seus va-

lotes. Para a Amazônia, o homem branco 
foi 

tam-

bem aprender. E não so a identificur espécies

exóticas. Às vezes, a viver. PIM
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I Seringueiros, irgatôcti.

caçadores, 
garimpeiros.

CMteMMllW,

pcMradomu 
Amazônia.

HOJE

Esta 
parte da viagem leva às

áreas rurais cia Amazônia ainda

não atingidas 
pelas 

estradas.

É o mundo do extrativismo, do

passado vivo da Amazônia, onde

os homens vivem do comércio

dos produtos 
da natureza. Terra

de gente 
sofrida, de castanheiros,

seringueiros, caçadores de

pele 
de animais, garimpeiros

de ouro, diamante e estanho.

Terra do regatão, o mascate

dos rios, 
que 

troca os produtos

da cidade 
pelos 

da selva.

E talvez o maior deserto humano

do mundo, com menos de 10%

da 
população.da Amazônia

e mais de 90% de sua área.
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Ávida do interior,

cenas de

um mundo 
que 

morre

Os 

viventes do mundo

do extrativismo,

aproximadamente

300 000 famílias

1,5 milhão de pessoas,

moram longe

das cidades e das estradas,

quase sempre à beira do rio.

A casa — 
o tapiri —

é erguida sobre estacas,

parece provisória:

feita de tronco de árvores,

coberta de folha de palmeira,

está sempre 
pronta

para ser abandonada.

É 
geralmente de

um cômodo só, aberta,

e com apenas duas paredes,

9
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suficiente 
para abrigar

^a chuva e tornar

0 calor suportável.

Essa 
gente vive

uma vida devassada,

^e 
quem quase nada tem

a esconder, 
que possui

Emente 
o indispensável:

a'gumas 
panelas,

o terçado (facão), canoa,

machado, remo, espingarda.

Ê uma miséria

sem eletrodomésticos,

sem móveis,

mesmo a cama é um conforto

exagerado, substituída

normalmente

pela rêde de dormir.

Os vizinhos, às vêzes

distantes, vivem exatamente

do mesmo jeito.

As notícias não existem,

as distâncias são mundos,

o tempo não se conta

em horas, nem em dias,

corre lentamente,

como a vida.

Aberta e nua, como muitas, casa

da margem do Purus. A cama,

absurda, parece um objeto de luxo.
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no inverno amazônico:

10 a 16 m em Manaus, 12

a 13 em Lábrea, por exempl*

Inundações são uma estação

da vida do homem ribeirinhi

êle planta, caça e pesca

yu

de ucòiaJo com o ciclo

do rio. A natureza comanda o

homem: a floresta é quintal,
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e estrada,

e o horizonte acaba

em sua primeira curva
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Kstado do Amazonas,

lago Aiapuá,

região de

caçadores de pele,
castanheiros e

seringueiros;

uma casa

como as outras,

uma família

como as outras,

uma refeição

como as outras:

a caldeirada de

peixe — e farinha.
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150 mil famílias vivem

d» seiva c do fruto de 2
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cnto c cinqüenta mil das

J 300 000 famílias que

vivem no extrativismo

dependem da seringueira e.

em menor escala, da

castanheira, árvores que

já fizeram a glória e a

fortuna da Amazônia e

agora são 
participantes

semi-exaustos da dramática

decadência do sistema

extrativista.

Em 1837, Charles Goodyear

descobria o processo de

vulcanização da borracha;

em 1888, o escocês Dunlop

patenteava a roda

pneumática; no comêço do

século, a Amazônia, com 300

milhões de seringueiras

nativas, parecia uma

inexaurível fábrica de

riquezas; e, em 1914, o

Brasil 
produzia 

97% da

borracha vendida no

mercado internacional.

Hoje, numa área 25 vezes

menor, a Malásia, 
graças a

plantações racionais

feitas com sementes de

seringueiras brasileiras,

produz 35 vêzes mais

borracha 
que a Amazônia; o

Brasil não produz nem o

suficiente 
para seu

consumo interno (neste ano

vai importar 12 milhões de

toneladas de borracha

vegetal) e ainda não se

sabe 
qual a melhor técnica

para o plantio racional da

seringueira no Brasil.

As castanheiras parecem

destinadas ao mesmo e

trágido destino:

estima-se 
que.

numa área de 10 
quilômetros por

10, onde elas fossem 
plantadas

racionalmente, se

produziria a mesma

quantidade de castanha

que sai de 1 milhão de

castanheiras nativas

espalhadas 
pelos 3.5

milhões de 
quilômetros quadrado

de floresta amazônica

Perto de Vila Plácido, Acre: seringueiro

defumando borracha depois

de uni dia de 14 horas de trabalho.

im<



Rrrooommm...rrrooom... 
room:

Na mata, a alguns 
quilômetros

do rio Maicuru, no município de

Monte Alegre, Pará. Os repórte-

res Octávio Ribeiro e Jean Solari

há 23 dias acompanham um gru-

po 
de caçadores. ,

Estirada de comprido no chão, a ca-

beça virada para o poente, morta está

uma esplêndida onça-pintada. São lindas

suas manchas amarelas e negras da pele,

é soberba sua cabeça com longos bigo-

des brancos. Está caída no meio de ci-

pós e espinhos a uns vinte e poucos pas-

sos de uma rêde amarrada entre dois

troncos, a 3 metros do solo de folhas e

gravetos. Perto do cadáver, amarrada

pelo pescoço a uma vara, uma estranha

figura sem metade do corpo, intestinos

abertos, pendentes. O que sobrou de um

macaco, retalhado para servir de isca.

Melquíades, uma faca na mão e uma

espécie de cuíca na outra, de pé ao lado

da onça, olha nervoso para um ponto

fixo da mata. Jean Solari e Octávio Ri-

beiro, costas coladas, revólveres nas

mãos, Olham em tôdas as direções. Os

grandes olhos amarelos da onça morta

estão abertos, parados. Cai chuva grossa

e barulhenta que 
vem brigando com as

folhas e galhos desde lá de cimas de 40

ou mais metros de altura, onde as copas

das árvores mais altas se fecham para ta-

par o sol e dar a êste ambiente úmido

seu ar de quase noite às 10 horas da

manhã.

— RROOMMM... RROOMMM. ..

RRROOOMM... ROOOM-ROOMM-

ROOM... ROM-ROM.

Os sons saem da lata com uma das

bôcas fechadas com couro de macaco:

Parecem vir mesmo de uma cuíca, mas

são bem mais graves. Ao fim se tornam

rápidos, apressados.

Na noite anterior, a do 23.° dia na

mata, um tiro de Melquíades na barriga

da onça começou o capítulo final dessa

aventura. De manhã, Melquíades tirou o

couro da onça, enquantó com a ron-

cadeira, a lata-cuíca, tentava atrair o

macho que rondava à procura da com-

panheira. Para Melquíades dos Santos,

42 anos, conhecido como Piauí — onde

nasceu e deixou em 1968 mulher e dois

filhos —, e os outros três gateiros, essa

foi uma viagem igual a tantas outras:

comendo carne de macaco, dormindo em

rêdes, abrindo picadas e seguindo o ras-

tro dos animais entre um acesso e outro

de malária, carregando nunca menos ds

30 
quilos nas costas, imperturbável. Para

Octávio e Solari, um repórter do asfalto

carioca e um fotógrafo suíço educado

em Paris, foi uma jornada no inferno: o

primeiro 
macaco oferecido como refei-

ção 
lhes pareceu uma criança morta e

descarnada — não comeram. Mesmo

com rêdes especiais de náilon, do Exér-

cito americano, à prova 
de chuva e da

maioria dos mosquitos, dormiram mal;

os barulhos da mata, coaxar de sapos,

pim-pim 
de escorpiões, cantos de pás-

«aros e esturros de animais maiores, soa-

ram assustadores. Piauí vive há três anos

de caçar gatos selvagens e onças para

tirar suas peles e vendê-las a comercian-

tes da Amazônia, os patrõezinhos. 
Nas

mãos dêles, a pele de um gato vale 120

cruzeiros e a de uma onça de primeira,

morta com um tiro na cabeça, 850.

Piauí não acertou a cabeça do bicho, a

pele dessa onça vai render apenas 400

cruzeiros aos quatro gateiros. Na verda-

de, renderá menos. Piauí só pode 
ven-

dê-la a seu patrãozinho, a quem deve di-

nheiro. Foi êle que forneceu munição

e comida para os gateiros. Cobra 20

cruzeiros por 1 quilo de açúcar, 30 por

1 litro de álcool.

Várias dezenas de milhares de pessoas,

pelos 
vales dos rios Xingu, Tapajós, To-

cantins, Purus, Juruá e Madeira, vivem

exclusivamente ou parcialmente da caça

de animais. Para êles, a aventura nunca

termina, é apenas o trabalho de todos

os dias.

A mesma floresta, 1 980 
quilo-

metros adiante. O repórter Hà-

milton Almeida está 5 
quilôme-

tros dentro da mata a 
partir 

da

margem da estrada Rio Branco—

Porto Velho, a 20 da capital do

Estado do Acre, no seringal Ca-

tuaba. £ o fim de uma tarde.

Élcio vem saindo de uma picada na

mata, um saco de borracha nas costas

— 15 quilos de látex —, um balde nas

mãos, calça cortada acima dos joelhos,

mancando do pé esquerdo. Entra numa

palhoça pequena, a frente triangular tôda

aberta e o teto de duas águas coberto de

palmeira trançada caindo até o chão.

No centro, cavado na terra, uma espé-

cie de forno solta rolos de'fumaça atra-

vés de um cone de barro. Teresa, sua

mulher, está sentada num banco ao lado

do forno, girando uma massa branca

grudada num pau apoiado pelas pontas

em duas forquilhas. O látex que a outra

mão de Teresa despeja continuadamente

na massa enfumaçada vai se transfor-

mando em uma bola grossa e consisten-

te, a péla. O ambiente é 
quase irrespi-

rável, a luz pouquíssima. Élcio encosta

o balde, despeja o látex numa bacia ao

lado da mulher, tira o sapato de bor

racha, cheio de sangue. Machucou o p<

num graveto, logo depois do almoço

fêz a estrada tôda mancando. Seu rost<

jovem, quase 
sem barba, não demonstr.

dor. Mas sua fala é amarga:

— é, rapaz, a vida do seringueiro não

é boa, não. £ a vida mais filha da 
p...

Élcio Nunes, 25 anos, seringueiro, fi-

lho de seringueiro, sabe que é batizado,

mas não tem certidão de nascimento,

não tem carteira de identidade, título de

eleitor, nem serviu ao Exército. Há sete

anos é um dos dois cortadores da colo-

cação Recanto, uma das trezentas uni-

dades de produção do seringal Catuaba.

Recanto é uma área em torno das casas

dos dois seringueiros e consiste de nove

caminhos pela mata, com uns 8 quilô-

metros e trezentas seringueiras cada um.

Élcio sai de casa às 4 horas da manhã,

a 2 quilômetros da primeira estrada, com

um. pouco de farinha para o almoço.

Geralmente volta às cinco, com 15 qui-

los de leite das árvores, depois de 32

quilômetros de caminhada e corte. Te-

resa, à 1 hora da tarde, já pegou 
outros

15 quilos que Élcio deixou na saída de

uma das estradas. Faz a caminhada de

4 a 6 quilômetros, ida e volta, com

Marinete, sua filha de um ano e meio,

no colo. Até as 5, Teresa transforma a

seiva em bolas de borracha, no défu-

mador. Quando Élcio chega com o resto

da produção do dia, ela vai cuidar da

janta e da casa, uma sala e um quarto

a meia parede. A cozinha se resume a

algumas 
panelas e um fogão de lenha,

do lado de fora. Élcio fica no defuma-

dor até as 9. Sai depois 
para o banho,

num igarapé. Volta, come a comida

magra, normalmente macaxeira (mandio-

ca) com farinha, nem sempre um pouco

de arroz ou um pedaço de carne. Cai na

cama para levantar de nôvo às 4 horas,

quando a escuridão e a neblina dominam

a mata. Teresa, vinte atiois, é bonita como

quase tôdas as mulheres do Acre. Re-

clama:

— Só vejo êle no domingo.

Mesmo seringal, dois dias depois,

mais 5 
quilômetros mata aden-

tro, numa casa um 
pouco 

maior,

Hamilton Almeida 
janta 

com

outro seringueiro.

Um homem baixo, rosto chupado, ma-

gro, com 32 anos, fala nos intervalos de

sua refeição de farinha misturada com

macaxeira .e leite em pó. Seu rosto está

iluminado 
por uma lamparina sôbre a

mesa.

— Fui uma vez à cidade. Sim, vi um

filme. Não sei o nome. Era um homem
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Mudes chama o amigo da onça morta
que matou o monstro que tinha um olho

só no meio da testa. Também ficou

tmarrado no mastro do barco por causa

de um negócio que só êle ouvia. Mas no
cinema passa muito ligeiro. Só quem sa-
he bem dá para ler.

"Zeca" José Assunção, pai de cinco

filhos, nasceu num seringal e, como

Élcio, não tem documentos. É claro que
Zeca não pôde identificar o grego Ulis-

ses no homem que matou o monstro e

foi atraído pelo canto das sereias. E não

pode entender coisas bem mais aces-

síveis. Êle não tem com quem trocar

idéias, seu vizinho mais próximo é Élcio,

que nunca foi ao cinema.

No dia em que Élcio feriu o pé, não ti-

nha nem álcool para desinfetar a ferida.

Quando Graça, a filha mais velha do

Zeca, de dez anos, caiu doente com fe-

bre, também não houve o que fazer.
— Foi o tempo — diz Zeca — que

curou, mas ela ficou assim zambeta.

A marca deixada pela febre, segundo

o pai, é o jeito de olhar enviesado de

Graça com seus lindos olhos verdes. Êla

ficou vesga.

Élcio e Zeca fazem parte das 150 000

famílias que ainda hoje vivem das serin-

gueiras nativas da Amazônia.

Essas árvores, estimadas em 300 mi-

lhões no começo do século, são hoje
"um fator de empobrecimento progres-
sivo" da região, como diz o bispo de

Rio Branco, dom Giocondo Maria Grot-

ti, italiano de Turim, 43 anos, oito dê

les no Acre.

Em 1914, o Brasil controlava 97%

do comércio internacional da borracha;

hoje importa borracha vegetal. A Ma-

lásia produz, numa área igual à do Esta-

do do Acre e 25 vezes menor que a

Amazônia, 35 vezes mais do que as nos-

sas 38 000 toneladas anuais.

O preço da borracha natural brasileira

é artificial, mantido pelo Banco da Ama-

zônia e pela Sudhevea (Superintendência
da He vea — Hevea brasiliensis, o nome

científico da seringueira). E a borracha

brasileira custa mais do que a importada

da Malásia. O governo é obrigado a man-

ter o preço mínimo porque pelo menos

dois Estados da Amazônia, o Acre e o

Amazonas, dependem da borracha para
movimentar a mão-de-obra existente:

85% da produção do Acre é borracha e

não cobre 5% das despesas do Estado.

Ainda hoje, 25% da produção bra-

sileira vem dos seringais nativos da Ama-

zônia (3% sai dos seringais de plantação
racional da Bahia; e os 72% restantes

das fábricas de borracha sintética).

Na Amazônia não houve até hoje uma

única experiência definitivamente vito-

riosa de plantação racional de seringuei-
ras. (No entanto, o futuro da borracha
vegetal, segundo os técnicos, está nos
seringais de cultivo.)

O repórter Octavio Ribeiro está
agora no miolo da Amazônia:
nas terras do Piraiauara, às mar-

gehs do rio Purus. Segue há trinta

dias pescadores em busca do

peixe-boi.

A área do Piraiauara — 62 lagos
ligados uns aos outros por densa rede
de canais — é de propriedade de uma
família de Manaus, que a arrendou aos
moradores. Sua flora aquática é a co-
mida do peixe-boi. O pescador que Octá-
vio acompanha, Rodrigues Simões, 29
anos, calmo e franzino, viu um bezerro,

um filhotão do peixe-boi boiando ao sol
da manhã. Aproximou-se devagar, sen-
tado na proa da canoa, arpão na mão e
remo cauteloso. Já estava perto quando
uma camaleão pulou de um galho para a

água e o peixe, de ouvidos incrivelmente

sensíveis, mergulhou, desaparecendo.

Agora, tudo que Octavio e Rodrigues
terão de fazer é esperar em silêncio. O

peixe sobe, de tempos em tempos, para
respirar ou para comer a vegetação da

superfície do lago. Rodrigues e Octavio
esperam mais de cinco horas, cada um

em sua canoa.

De repente, com uma onda de bolhas

e espuma, sobe à tona o focinho aver-

melhado e logo as costas cinzentas de

um estranho animal, mal visto de relan-

ce. Rodrigues dispara o arpão. A com-

prida vara com uma fisga metálica na

ponta acerta as costas do animal. A fis-

ga fica encravada no corpo que brilha

na água. A corrida do animal ferido re-

tesa a corda amarrada ao terrível anzol

e que, passando ao longo da vara, acaba

nas mãos do pescador. Octavio vê de

longe Rodrigues abaixar-se na canoa e

manter o corpo agarrado à corda, levado

pelo bicho em desespero, a canoa voan-

do sobre o capim, entre árvores e galhos
das margens. A corrida é violenta e rá-

pida. Vinte minutos depois, o animal

cansado ainda está fugindo e rolando pa-
ra tentar livrar-se da ponta enterrada

nas costas. Já encurralado pela corda e

os galhos de uma árvore seca do meio

do lago, bate furiosamente o rabo em

forma de pá. Rodrigues vai abaixado

para a proa da canoa e enfia um peda-

ço curto de pau fino e roliço numa das

narinas do focinho de onde saem pêlos
avermelhados. Uma estranha nadadeira

colocada na barriga do animal, uma es-

pécie de mão atrofiada, guarda um ges-
to inútil e grotesco. Bate de leve, sem

força, como última defesa, na cunha

enfiada no focinho. Quando a segunda

cunha é introduzida na outra narina, os

estertôres da agonia do bicho aumentam

bruscamente. E logo param: o peixe-boi
está morto. O corpo redondo e enorme
do mamífero aquático, figura esquisita,
entre o brinquedo de plástico e a foca,
fica boiando, sem vida.

A caçada do peixe-boi, embora proi.-
bida pelas leis de proteção às espécies
ameaçadas de extinção, é o momento
mais tenso e épico da vida de Rodri-

gues Simões e de toda a gente daquela
região, onde se leva uma vida quase anfí-
bia, entre a terra e a água, em busca da
sobrevivência, que ora está nos rios, ora
na mata. Rodrigues já matou alguns mi-
lhares de pirarucus, algumas centenas de

jacarés. Peixe-boi, somente cinco. No
verão, quando os lagos secam e os pei-
xes e os jacarés voltam para os rios à

procura de comida, Rodrigues dedica-se

à pesca. Ao chegar o inverno, Rodrigues

passa a extrair castanhas, sorva e a ca-

çar veados, porcos-do-mato, capivaras,
em ilhotas formadas pela 

'inundação.

O repórter Octavio Ribeiro aU
cança a região do lago Aiapuá,

a três dias de barco do local onde
assistiu à caçada do peixe-boi.
Agora, acompanhado do totó-

grafo Amâncio Chiodi, documen-
tam uma caçada de jacarés.

Numa canoa, onde já foram amon-

toados três pequenos jacarés mortos, um
homem moreno, de cabelos negros e li-

sos, rosto duro e sério, está de pé, em

plena ação. É Quermes Alves Pinheiro,

28 anos, três filhos, o melhor caçador

de jacarés do Paraná do Uauaçu. Com

uma das mãos, segura uma corda que
mantém o jacaré arpoado com a cabeça

próxima da borda da canoa. Com a

outra desfere porretadas na cabeça do

animal, para tonteá-lo. A princípio, o

jacaré se debate muito, seu rabo áspero

e cortante fustiga a superfície da água.

bate na canoa. Depois, êle se entrega.

Quermes aperta-lhe as mandíbulas, uma

contra a outra, e com um terçado faz

um talho profundo no que seria a nuca

do jacaré, o biribá.

Quermes é freguês do pai, um dos
intermediários do dono das terras. De

janeiro a abril trabalha na castanha, de

abril a maio na malva, de maio a de-
zembro vive da pesca. Vende a caixa de
castanha por 6 cruzeiros ao pai, que as
revende por 10 ao dono das terras, que
as revende por não se sabe quanto na ci-
dade. Esse mesmo dono das terras é

quem traz da cidade mercadorias que
vende ao pai de Quermes, que as reven-
de ao filho. Pele escura, muito queima-
do, sobrancelhas grossas e negras, um
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Jamil é a sociedade
de consumo.
1 lorácio é a lei
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/ami/ Abdon e sua família, na casa-barco onde vive há dezoito anos, ancorado diante de Canutama, rio Purus.

Jamil 

Abdon, 39 anos,

filho de Muhamed,

regatão, pai de Mustafá,

regatão, é um regatão, um

dos personagens centrais

do sistema extrativista.

Na sua casa-barco, êle sai

para o interior, levando

pelo rio a precária
sociedade de consumo da

cidade: carrega de sabão e

agulha a remédio e

combustível. Na ida vai

deixando esses produtos
com compradores da

margem do rio.

Na volta* recebe, em troca

da mercadoria deixada,

borracha, castanha, pele e

outros produtos da

floresta. Praticamente não

lida com dinheiro, ê o

intermediário dos grandes
exportadores da cidade que
financiam sua viagem de

ida e lhe compram a

produção obtida na volta.

Geralmente há mais um

intermediário entre o

vendedor da cidade e o

caboclo. São homens como

Horácio Fernandes, dono de

um lago, Supiá, em cujas

margens vivem castanheiros,

seringueiros, caçadores,

pescadores. Para eles, o

velho Horácio é o patrão,
o intermediário e a lei.

Velho Horácio, 85 anos, cearense,

ex seringueiro, no lago Supiá, Amazonas
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companheiros
sfto matadores
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Bento, de macaco na cabeça, e companheiros

Encontramos 

Bento e seus três

amigos em maio deste ano,

à beira da Transamazônica.

Regressavam de uma viagem

rendosa. Em dezenove dias na

mata tinham matado três onças e

e três gatos maracajás, cujas pele

iam vender em Altamira. Mas

vinham preocupados. Os gateiros,
homens como eles, que caçam as

peles mais valiosas e procuradas

(as dos 
"gatos" — onças e felinos

menores), também vivem os dias

da ruína do mundo extrativista. A

caça profissional foi proibida no

Brasil desde 1967. Em abril

deste ano, como os exportadores

de pele continuavam incentivando

a matança de animais, o governo

proibiu a exportação de peles
silvestres, para tornar a

proteção da fauna mais

efetiva. Com isso, Bento e seus

companheiros e mais um número

estimado entre 20 000 e 50 000

homens que viviam da caça

profissional na Amazônia

(no ano passado abateram 400 000

felinos — veja à página 157 )
ficaram sem emprego, ou

caçando apenas

para o contrabando.

^j^S" ^t

Alto rio Maicuru:
espera a onça e a
com roncadeira.

um gateiro'chama"
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Toninho,sabido- pesa na sua balança

¦

dos poucos alfabetizados da região.

Qjermes não é feliz:
— Levanto sempre às 6 e não tenho

hora para dormir. Acho que as merca-

dorias deviam ser vendidas um pouco
mais barato para a gente.

Octavio Ribeiro e Amâncio Chio-
di, dias depois, descem o Purus
em direção a Manaus. Vão no
barco de Orestes Faria de Melo,
o dono das terras.

Essa viagem monótona, 36 horas atra-

vés do Purus, primeiro, do Solimões, de-

pois, até Manaus, é uma constante na

vida de Orestes, 51 anos, quatro fi-

lhos, chefe da família Melo, administra-

dor da herança deixada há doze anos

pelo pai. Divide com os irmãos a pro-

priedade de 20 000 hectares de terras,

equivalente a uma área de 10 por 20

quilômetros. Seu barco, de 10 metros de

comprimento, parece muito pequeno nas

curvas largas e barrentas do Purus. Na

proa, a cabina de comando com o timão

e, junto dela, o camarote de Orestes.

Depois, um vasto espaço até a popa.
onde ficam a casinha pequena e o sani-

tário. No meio do barco vai a carga.

Ali também estão os ganchos para a tri-

pulação e os convidados pendurarem
suas redes na hora de dormir. Quando
vem de Manaus, o espaço da carga é

ocupado por gêneros alimentícios, com-

bustíveis e quinquilharias. Quando vai,

como agora, leva os mais diversos pro-
dutos da região, dependendo da época
do ano e do calendário de trabalho dos
habitantes de sua propriedade: sorva,

goma de seringueira usada pelos fabri-

cantes de chicletes, castanhas, malva,

peixe salgado, peles de jacaré, gato-do-
mato, capivara, veado e caititu, borra-

cha e pau-rosa. Nesta viagem, Orest.s
leva 4 toneladas de castanhas. Para ma-
tar o tempo e quebrar a monotonia da
viagem, Orestes procura, na castanha co-
locada a granel no barco, uma ou outra

que esteja podre. Fica sentado olhando
aquele mar de castanha. De repente, se
levanta, pega uma bem no meio e a atira

na água.

A lei de Orestes no Aiapuá é mais ou
menos assim: o caboclo de confiança dê-

le pode morar nas terras de graça, com

direito de caçar e pescar para si. Mas
tem de comprar as mercadorias da ci-
dade das mãos dele e vender seus pro-
dutos através dele também. Nem todos

os caboclos recebem as mercadorias ou
entregam seus produtos diretamente a

Orestes. Êle usa dez intermediários, co-
mo o pai de Quermes, seus fregueses.

para essas funções. Oresles compra cm

. Manaus o que vende aos arrendatários

de suas terras e vende em Manaus o quc
compra de seus arrendatários. Os cuida-

dos que mostra durante a viagem com

a castanha são justificáveis. Tão impor-

tante quanto a borracha para a econo-

mia amazônica (cerca de 86 milhões de

cruzeiros em 1970), mas sem linha de

crédito na rede bancária, nem preços
mínimos garantidos pelo governo, a cas-

tanha tem seu preço controlado pelos
dois únicos importadores: Estados Uni-

dos e Inglaterra. Cosme Ferreira, ex-

secretário da Produção do governo do

Estado do Amazonas no tempo de seu

sobrinho Arthur Cezar Ferreira Reis, 78

anos, que há quarenta faz experiência

de plantação racional de castanheiras,

chegou a uma espantosa conclusão: a

produção atual do milhão de castanhei-

ras nativas da Amazônia — 35 000 to-

neladas anuais — poderia ser obtida nu-

ma área de 10 por 10 quilômetros, com

o cultivo racional. Como diz o plano
do governo do Estado do Amazonas pa-
ra 1971-74, "goza 

o Brasil do privilé-
gio de ser o único país produtor de cas-
tanha-do-pará". Mas há informações de

que na Malásia estão sendo concluídas
as experiências do cultivo de castanhei-
ras, A história da borracha ameaça re-

petir-se menos de um século depois.

Hamilton Almeida e Maureen
Bisilliat, fotógrafa irlandesa, há

quatro dias viajam no "Caramu-

ru", um barco de uns 12 metros,
subindo o Micuim, afluente da
margem direita do Purus, até
navegarem finalmente as águas

pretas do Içuã, um rio menor em
termos amazônicos, mais de 100
metros de largura.

Um homem de meia-idade e olhos
azuis, roupas miseráveis, puídas, e uma
boina de pontas viradas para cima, salta
do barco. É bem recebido por um ho-
mem moreno, magro, aparentando a
iiiesiha idade, e pelas quatro mulheres

que estavam dentro de um barracão. No
terceiro, alguns volumes enrolados em

palha, ao lado de uma balança. Enquan-
to os seis tripulantes começam a movi-
mentar os volumes — cerca de oitenta,
cada um suficientemente pesado para
exigir o esforço de dois homens —, o
homem de olhos azuis pergunta ao mo-
reno, que tem ares de dono da mer-
cadoria:

— Você quer pesar na sua balança
ou no barco? Vamos combinar. Só faço

favor como amigo; como negociante,

faço negócio.

O de olhos azuis é Jamil Abdon, 39

anos, regatão. Sua viagem começou há

noventa dias em Manaus, a 1 500 qui-
lômetros dali, quando carregou suas

quatro embarcações com 200 000 cru-

zeiros de mercadorias, compradas a cré-

dito a um grande atacadista, Isaac Sabbá.

Sua carga: 
"da estiva ao medicamento,

do tecido e da agulha e linha ao com-

bustivel". Na primeira parte da viagem,

Jamil foi entregando essa carga a donos

de seringais, castanhais e pequenos co-

merciantes ou seus representantes, mora-

dores do rio Purus e seus afluentes, des-

de sua foz no Solimões até a fronteira

com o Estado do Acre. Agora, acertado

o problema da pesagem dos fardos enro-

lados em palha, iniciará a segunda fase

da viagem. Pelo menos mais quarenta
dias até Manaus para recolher os pro-
dutos da floresta, extraídos pelos cabo-

cios, entregá-los a Isaac Sabbá e ver se

deu para saldar os 200 000 e ainda ter

algum lucro.

Num ano, diz Jamil, chega a levar de
volta 50-60 toneladas de borracha, umas
100 toneladas de sorva, uns 500 hecto-

litros (25 toneladas) de castanha. Já le-
vou de uma vez só 2 800 peles de jacarés

para Manaus. A sorva é o que Jamil
está vendo com Toninho, o dono da mer-
cadoria, se pesa em terra firme (com o
risco de a balança estar a favor de To-
ninho), ou no barco (cuja balança é ve-
lha conhecida de Jamil). Toninho não

pode ser chamado de inocente, a sorva
foi colhida para êle em terras de nin-

guém, ou de não se sabe quem, por do-
ze caboclos seus durante vinte dias. Seu
investimento foi alimentar os caboclos
nesse período. Seu risco, quase nenhum:
os caboclos estão no fim do mundo e
não têm mais para onde fugir; o dono
da terra, com 90% de possibilidades, é
o governo; ninguém vai ficar bravo por
terem seus homens destruído uma fonte
de riqueza ao derrubar as árvores para
conseguir maior rendimento de seiva. A
carga deu 8 toneladas. Na balança de
Toninho.

No porto de Canutama. margem
esquerda do Purus, Jamil e sua
família estão na baleeira "Felici-

dade", onde moram há dezoito
anos, e posam para a câmara de
Maureen.

Na popa da baleeira, uma mistura de
sala e cozinha de uma casa comum, po-
bre mas limpa, Jamil está sentado nu-
ma rede, junto com sua mulher, algu-
mas peles de gatos maracajás jogadas
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telhado na hora de
Como é importante o

escolher a casa nova.

Você sai 
por 

aí, descobre os estilos, as ten-

dências, a bossa 
predominante.

Você vê coberturas Kalhetâo com

seu novo 
perfil. 

Vê casas de alto

padrão 
cobertas com Kalheta e Meia

Cana, arrojadas, grandiosas. 
Com

Miniplac, moderna, 
jovem, 

colorida.

Toda uma variedade de soluções 
que 

só a

Brasilit lhe dá.

Decida-se 
por 

seu estilo.

Decida-se 
por 

Brasilit.

Assim você estará contando com 30

anos de experiência na 
produção

BKA51 LI I de telhas de cimento-amianto.

Cubra sua casa com Brasilit 
— 

a telha

com conhecimento de casa.



Fim dc 1111mrio.11.10: princípio.
no chão. suas duas filhas «perto do fo-

gão, um lampião de querosene aceso.

Aparecem duas cristaleiras com louças

dentro, dois potes de barro, sete caldci-

rões dependurados numa viga. outras

panelas bem areadas e três vassouras

amarradas no teto. Enquanto posa, Ja

mil explica:
— Me casei para ter mulher. Moro

há de/oito anos dentro de um barco.

Kla queria ter uma casa sm Manaus,

mas meu sonho mesmo é conhecer o

Líbano. Minha irmã mora lá.

No seu papel de intermediário, Jamil,

como todos os 10 000 regatões dos rios

amazônicos, é visto como um aproveita-

dor. Seu nível de vida, evidentemente,

não pode ser comparado com o dos ca-

boclos das margens, mas também não é

de causar inveja a outros que não sejam

esses próprios caboclos. Com a família

anos e anos no mesmo barco, onde per-
deu quatro filhos, sua vida é quase tão

ingrata quanto a de um missionário.

Conseguiu formar sua frota de quatro
barcos de madeira velhos, um ou outro

em péssimo estado. O rendimento desse

capital, porém, não lhe deu condições

de comprar uma casa ou mesmo a so-
nhada passagem para o Líbano (coisa

que qualquer pequeno comerciante do
sul já teria conseguido).

— A gente é empregado sem salário
do Isac — diz Jamil. — De uma forma
ou de outra, a produção chega lá. Êle
não pega numa palha.

No escritório-armazém do serin-

gal Catuaba, em Rio Branco,
Acre, o gerente Brito, piauiense,
trinta anos, dá uma entrevista a
Hamilton Almeida.

Tudo isso aqui, o Acre, era serin-

gal. Dia a dia vai diminuindo. São as

estradas, a nova vida. A gente ainda tem

seringal porque não pode sair. São mais
de 50 milhões fiados aos seringueiros,
terras, o armazém, as mercadorias. São

mais de 100 milhões em tudo. Se a gente
sair, perde tudo.

Como são as relações entre o ar-
rnazém e o seringueiro?

De quinze em quinze dias um no-
teiro passa pelas colocações para reco-
lher a produção e ver o que o seringuei-
ro precisa.

Dizem que as firmas exploram os
seringueiros. É verdade?

Em latim, patrão quer dizer se-

gundo pai. Eles, os seringueiros, parece
que sabem o significado. Mas é claro

que a empresa precisa ter lucro. E esse
tem de ser o critério para atender aos

pedidos. Para a firma, há três tipos de

seringueiros: 1) o que tem saldo (entre

gou mais borracha do que comprou em

mercadorias no armazém) - esse pede
o que quer e recebe tudo o que tiver-

mos; 2) O devedor 
"rabo 

grosso", ou seja.

0 que tem possibilidade de pagar — de

um modo geral, vai o que êle pede já
depois de «er orientado pelo noteiro; 3)

0 devedor sem possibilidades de pagar
— do que êle pelle. vai o mínimo possi-
vel.

Dos trezentos seringais do Acre quc
ainda produzem (há mil seringais no F.s-

tado), 70% deles são arrendados.

O seringal Catuaba é um dos poucos

que não estão quebrando. Nos últimos

cinco anos mantém uma média de 130

toneladas andais, considerada excepcio-

nal na Amazônia de hoje. Brito, gerente
e um dos quatro arrendatários do Catua-
ha. estudante de economia de segundo
ano da Universidade do Acre. diz: "Se

tivéssemos mantido os antigos métodos,

já teríamos falido também". Brito sabe

exatamente a capacidade de produção
de cada um dos seus seringueiros, não
cobra demais pelas mercadorias que ven-
de e procura instruir o seringueiro para
racionalizar o seu trabalho.

As duas centenas de verdadeiros pro-
prietários dos seringais arrendados do
Acre moram nas grandes cidades da
Amazônia. Manaus e Belém, e muitos
no Rio de Janeiro. Repetem um velho
hábito dos "coronéis 

de barranco", se-
ringalistas da época de ouro da borra-
cha, cujos métodos se tornaram lenda-
rios. Como os do seringal Bagaço, onde.
dizem, havia até telefones entre o bar-
ração do centro da mata e a sede, na
margem do rio Acre. O seringueiro que
pedia as contas e tinha saldo era man-
dado para receber na margem. Imedia-
tamente, o gerente do centro da mata
falava por telefone com o gerente da
sede, que mandava capangas tocaiarem
o seringueiro no meio do caminho. Ho-
je, continuam não existindo leis para
proteger o seringueiro, mas êle, com
exceções, não é mais um escravo: é ape-
nas um trabalhador miserável. No pró-
prio Catuaba, o balanço de fevereiro
deste ano indica que apenas 75 dos tre-
zentos seringueiros tinham saldo, apesar
dos métodos mais humanos, do gerente
Brito.

Os repórteres Hamilton Almeida
e Maureen passam uma semana
na cidade de Lábrea, sede de um
dos 34 municípios com menos
de 1 hab/km2 do Estado do
Amazonas, à beira do rio Purus,
a 1 721 quilômetros de Manaus,
fazendo um retrato de sua vida.

I ábrea. duas praças, quinze ruas, ne

nhuma calçada, todas paralelas ao rio,

não tem tratamento de água ou de es-

goto, médico ou enfermeiro. Na cidade.

<ó se chega pelo rio (numa viagem de

cinco dias a partir de Manaus) ou de

táxi aéreo (não há linha comercial e a

da FAB, de quinze em quinze dias, está

lemptl lotada). A população urbana é

de 3 200 habitantes, 50% com menos

de quinze anos e apenas 12% com mai-*.

de 52. Tem oitocentas crianças em gru

po escolar e um ginásio que no ano pas
sado formou a sua primeira turma, 24

alunos, dos quais só oito ficaram na ei-

dade. No porto, estão sempre parado*
de dez a vinte regatões, e a cidade tem

52 casas comerciais, duas serrarias, uma

olaria, um banco, o da Amazônia, e uma

farmácia. Os impostos sobre essas ativi

dades .rendem menos dc 10% de seu

orçamento. O resto vem do Fundo de

Participação dos Municípios e verbas

estaduais.

Fm frente ao prédio da prelazia, o
único prédio de alvenaria da cidade, o

padre conversa com um caboclo:
Você bebe a água do igarapé da

(atua?
Sim. padre.
Não pode fazer assim. Tem de fer-

ver a água antes de beber.

Outro caboclo, que tinha acabado de
receber um vidro de remédio, pergunta:

Me esqueci, padre: a gente toma
isto na boca da noite?

Toda a sua população tem verminose.
17% das crianças até os três anos mor-
rem de desidratação e disenteria, há ses-
senta leprosos conhecidos, um índice de
vinte casos por mil habitantes. Um padre
e um pastor cuidam dessas doenças e das
outras — impaludismo, tuberculose, he-

patites de origem desconhecida.

Lábrea nasceu em 1871, o tempo de
ouro da borracha, e ainda vive do extra-
tivismo. A torre de sua igreja, construí-
da em 1911, foi descrita assim nos três

jornais existentes na época no Purus,

que chegou a ser a principal região pro-
dutora de borracha: "Torre 

que excede
os 300 contos, mede 22 metros e veio
feita de Hamburgo". Hoje, dos 153 se-
ringais que restam no Purus, apenas 25
ainda produzem ou não estão* hipoteca-
dos ou falidos. E os três jornais — "O

Labrense", "O 
Rio Purus" e o "Correio

do Purus" — não circulam mais. Lábrea
vive da esperança de ver a Transama-
zônica cortar suas terras.

Lábrea é uma imagem ampliada da
ruína do extrativismo. Êle não conseguiu
povoar o interior da Amazônia, onde vi-
vem hoje apenas 1,5 milhão de pessoas.
E uniu na miséria 70% dessa popula-
ção: o gateiro, o seringueiro, o pescador
de peixe-boi, o caçador de jacaré, o cas-
tanheiro e o sorveiro têm uma renda per
capita inferior a 60 cruzeiros por mês.

SFOVE
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pronto. especialmente 
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mmVietnã": 5 mil procuram trabalho
Quando esse telegrama vai chegar

a São Paulo?
Daqui a dez ou quinze dias.
Isso aqui é o fim do mundo!
Engano seu, o fim do mundo c

muito bom, tem até bomba atômica.

Aqui é o princípio, quando só havia tre-

vas.

O diálogo acima foi rápido e cor-
dial, entre Hamilton Almeida e
uma moça, agente do telégrafo

de Vila de Rondônia, às margens
da estrada Brasília—Acre.

Para se saber das notícias nesse mun-

do interior da Amazônia, só mesmo com

rádio de pilha, e muito possante. Mesmo

assim, será sempre mais fácil ouvir as

transmissões estrangeiras (Voz da Amé-

rica, BBC, Rádio Havana ou Pequim) do

que qualquer emissora do Rio ou de São

Paulo.

Jornais chegam, mas quando chegam,

mesmo às capitais como Manaus, já são

considerados velhos. As revistas che-

gam tão ou mais atrasadas do que os

jornais. E os jornais do interior sabem

apenas um pouquinho mais do que as

pessoas.
— Meu jornal é o único no mundo.

Não é vendido, e nem aceito assinaturas.

Prefiro distribuí-lo de graça. É impres-

so num prelo que eu mesmo montei,

quando aqui não se fazia nem parafuso.
Tenho dois jornais. São diários, mas
saem semanalmente, ou uma vez por
mês, quando é possível.

João Mariano da Silva, proprietário,
editor, redator, repórter, colunista, tipo-

grafo e distribuidor de 
"O 

Janta" e 
"O

Rebate", da cidade de Cruzeiro do Sul,
Estado do Acre, está com 74 anos e
aparenta 94: antes de se meter com jor-
nalismo, foi seringueiro durante vinte
anos, "num 

tempo em que a gente, de
vez em quando, interrompia o serviço

para soprar uma buzina — que era pa-
ra o companheiro mais próximo, dentro

da mata, saber que a. gente ainda esta-
va vivo".

Nesse deserto de informações, o tem-

po passa sem marcas. E o 
"ontem" 

da
história de um caboclo pode ser uma
semana, talvez um mês, ou quem sabe
um ano. O problema é que tudo nesta
mundo parece exageradamente grande.
A começar pelo tamanho dos municí-

pios. Altamira, no Pará, por exemplo,
tem 320 000 quilômetros quadrados: é
maior do que dezessete Estados brasilei-
ros e eqüivale a duas vezes a área do
Japão. Os territórios de Roraima e Ron-
dônia, com áreas equivalentes à do Es-
tado de São Paulo, têm apenas dois mu-

nicípios cada um — e São Paulo tem

Até o mundo da borracha, que vive

melancòlicamente seus últimos dias, con-

tinua exageradamente grande. São mais

de 3 milhões de quilômetros quadrados
onde estão dispersas as seringueiras —

o que tornou o extrativismo ainda mais

antieconômico.

As grandes distâncias, além de impe-

direm a comunicação das pessoas, fize-

ram com que o custo do produto fosse

bastante elevado. A relação entre fonte

de produção e mercado teve que passar

pelo funil de vários intermediários. E

não deu a esses (regatões e comerciantes)

uma perspectiva muito mais promissora
do que a do trabalhador miserável. Os
comerciantes da cidade (Manaus ou Be-
lém), na sua maiofia, estão falindo. Fir-
mas antes poderosas, hoje fecham suas

portas em Manaus. Eram atacadistas que
abasteciam os regatões que abasteciam

os donos de seringais que abasteciam
os seringueiros, e que de volta recebiam
o produto do trabalho do seringueiro,

passando pelo patrão e pelo regatãq.

Mas alguns comerciantes, que fizeram
fortuna em cima da borracha, descobri-
ram que é preciso mudar para se adap-
tar aos novos tempos. I. B. Sabbá é o
nome de uma empresa que ainda na últi-
ma guerra forneceu a maior parte da
borracha brasileira para os pneus dos
aviões e jipes aliados. O passado da fir-
ma está, portanto, bem ligado ao extra-
tivismo. E o seu presente?

Raimundo Rodrigues Pereira en-
trevista, em Manaus, Moisés
Gonçalves Sabbá, herdeiro de
Isaac Benayon Sabbá.

O rapaz de 27 anos, calças listradas
em branco e azul, camisa vermelha, que
passeia em seu Dodge Dart pelas ruas
de Manaus, não parece um homem de
negócios. Mas, na sauna do Bosque Clu-
be — "um 

bom lugar para conversar
com calma" —, Moisés Gonçalves Sab-
bá, herdeiro da maior fortuna criada na
Amazônia, a de Isaac Benayon Sabbá,
um paraense filho de marroquino, hoje
considerado o 

"Rei 
das Selvas", fala com

muita segurança da economia da região.
Explica por que o extrativismo é um ci-
cio encerrado e sem qualquer importan-
cia para a extensa organização I. B. Sab-
bá da qual é vice-presidente executivo.

— O extrativismo foi a principal fon-
te para a formação do capital da nossa
firma. Mas hoje ela só existe porque sou-
be mudar.

. Embora ainda um ramo da firma se
mantenha ligada ao extrativismo, a di-
versificação foi enorme. Hoje, o grupo

tem uma refinaria de petróleo, que con-

trola 50% do mercado da Amazônia,

comercia e industrializa um terço da

juta produzida no Estado do Amazonas,

tem fábricas de jóias, curtume, firmas

madeireiras, uma frota de chatas de

transporte e está iniciando a construção

de um estaleiro naval (Estanave), pro-

gramado para ser um dos maiores do

país. Diz Moisés que 3 000 pessoas tra-

balham diretamente para sua organiza-

ção, cuja folha de pagamentos mensais

é de 1,2 milhão. A firma Sabbá já co-

meça a viver o futuro da Amazônia.

Os repórteres Hamilton Almeida
e Maureen Bisilliat estão no
"Vietnam", 20 quilômetros den-
tro da mata a partir da estrada
Porto Velho—Cuiabá, nos últi-
mos dias de março.

O 
"Vietnam" 

é um da centena de

garimpos que existiam no Território de

Rondônia e foram fechados no fim de

março último, pelo governo. Mais de

5 000 garimpeiros foram retirados do
trabalho e levados para a margem da

BR-364, de onde tiveram que seguir em
busca de nova profissão. Dos garimpos
saíam em táxi aéreo fretado pelo govêr-
no e deixavam atrás de si, na selva, as
cicatrizes da garimpagem de cassiterita:
buracos imensos, clareiras e restos de
barracas. E o 

"Vietnam", 
nome dado ao

lugar por um deles, ficou meio parecido
com o Vietnam. A cassiterita, descober-
ta em Rondônia em 1963 por um serin-

galista, começou a ser explorada por ga-
rimpeiros em 1967 e em apenas quatro
anos fêz o Brasil passar da condição de
importador para a de exportador. O Ter-
ritório de Rondônia chegou a ter oitenta
aviões tipo Cessna, transportando cas-
siterita dos garimpos.

Para os garimpeiros da Província Es-
tanífera de Rondônia, o futuro chegou
de uma maneira brusca e apreensiva. Em
sua grande maioria, serão substituídos

por máquinas que deverão aumentar a

produção de cassiterita em 40%, desper-
diçados pelos métodos primitivos de ga-
limpagem. Quase todos os garimpeiros
não levaram boas memórias do passa-
do: ficaram na mata, não enriqueceram

e de uma hora para outra se viram na
beira da estrada sem emprego. O futuro
destrói ilusões como a de ficar rico da
noite para o dia. Cria outras esperanças.
Para muitos, o futuro da Amazônia é o
minério, explorado industrialmente pa-
ra exportação. O futuro de certa forma
reabilita o passado: a mineração, mesmo
industrial, é extrativismo. FIM
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QUANTO MAIS ESTRADAS
O PAÍS CONSTRÓI,

MAIS DINHEIRO VOCÊ GANHA
COM O SEU MERCEDES-BENZ.

Um país como o nosso,

que caminha firme para
um completo desenvol-

vimento, precisa de solu-

ções certas para cada

A Mercedes- Benz do
Brasil S.A. resolveu en-
carar a coisa de frente:
fabricando a mais com-

pleta linha de veiculos
da América Latina.
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desafio: e um dos gran-
des desafios chama-se

Transporte.
Você tem viajado por

aí?,
É impressionante, não

é mesmo? Onde há pouco
tempo só havia uma po-
eirenta ou barrenta es-

trada de terra, hoje é uma

festa de asfalto.
Pois é: Cada vez mais

o País constrói estradas.

Boas estradas, para que
nossas riquezas circulem

melhor e mais rápida-

mente. O que é bom para
todos.Masprincipalmen-
te para quem tem Mer-

cedes-Benz.
Sabe por quê?

SEU CAMINHÃO
RENDE MAIS

Os caminhões Mercê-

des-Benz já saem da Fá-

brica fortes como uma

rocha, para enfrentar

qualquer tipo de carga

e de estrada.
Tudo para render bem

em qualquer situação.

Pois bem: você ~'__j-*T^B________i_5_r'' -~ - —

_._...^flÉBfl____B_BB____MBr:*^_^f"- 
"" * 
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já imaginou, hoje em dia,

quando você pode somar

as vantagens das boas

estradas do novo Brasil

com as vantagens da evo-

lução tecnológica dos

veiculos Mercedes-Benz?
Sabe, cada tipo foi desen-

volvido tendo em vista a

melhor solução de cada

problema específico de

transporte. Junte a isso a

economia e segurança

que cada caminhão Mer-

cedes-Benz traz consigo,

como equipamento ori-

ginal de Fábrica (por
exemplo, chassi com di-

mensionamento adèqua-

do para a capacidade es-

pecificada de carga), e

você terá os melhores

resultados possíveis.
Resumindo: tecnolo-

giaMercedes-Benz(ade-
quação do veículo e má-

xima segurança e econo-

mia) + boas estradas =

transporte mais eficien-

te e mais rentável. Não é

uma linda visão, com ci-
frõesporto-
dos os seus

- bolsos? Com
^ 

isso, todo
mundo lucra: o

País, que resol-
ve melhor seus

problemas de trans-

porte; você, que tem

caminhões mais segu-
ros e rentáveis;

ea Mercedes- Benz do

Brasil S.A., com a prefe-
rencia de usuários como
você.

OS FH-ANCIAMINTOS
TAMBÉM AJUDAM

Você tem ao seu alcan-

ce, através do Banco do

Brasil, Banco Central

(Resolução 45), Caixa

Econômica Federal, Ban-

co Nacional do Desenvol-

vimento Econômico (Fl-
NAME), meios para ad-

quirir a sua frota Mercê-

des-Benz com juros ba-

ratos e em prazos de até

36 meses.
Como vê, todo mundo

ajuda você a lucrar: os

financiamentos; a Mer-

cedes-Benz do Brasil

S.A., com seus veículos;

e o País, com suas novas

estradas.
Não é ótimo?
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A história desta foto é

a 
primeira 

de nossa

viagem de 11 600 km ao

longo da fronteira

amazônica. Mike Tsálicks

luta cònTtima sucuriju

de 5 metros, em Letícia,

Colômbia.'Qual o

mistério désta luta e

desta froni
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Mike. o homem da cobra.**meu tipo

«4 luta de Mike Tsalicks com a

sucuriju começa no seu zoo,

em Letícia. Ali, dez delas se

estendem sonolentas. Mike entra

na jaula com um saco de juta.

Sempre acompanhado 
por três

empregados, escolhe uma e a

apanha. Para imobilizá-la,

tapa sua visão com o saco e a

agarra com firmeza. Como o

bicho 
fede, Mike o lavü.

Já na margem do pântano, onde

vai 
"brigar", 

coloca a cobra

nos ombros. Com ela enrolada no

corpo, 
pergunta aos turistas e

fotógrafos qual o melhor ângulo

para as fotos. Faz piada, diz aos

empregados: 
"Vamos 

caçar uma

grande hoje". Entra no charco com

a cobra e procura não ir muito

fundo. Fica agitando a água com

os pés para dar a impressão de

uma vigorosa luta. Só que a cobra

não está interessada no show.

Mais 
parece um fardo pesado,

grudado ao corpo do ator.

Como está no raso, Mike encosta

as costas no fundo e rola

dramatizando a cena, mas sempre

puxando e ajeitando

melhor a cobra sôbre

si. Quando os turistas

ficam satisfeitos, Mike retira a

cobra de dentro da água, sem

soltar-lhe a garganta.

Sorridente no fim da farsa,

diz: 
"O 

único problema ê a

cobra fugir".
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psqueeívcl, 
el Tarzan dei Amazonas"

Aeroporto 
de Letícia, Colômbia,

um ponto 
do 

"trapézio", 
a área

em tôrno da tríplice fronteira,

onde Colômbia, Brasil e Peru se

encontram.

No aeroporto de Letícia, cartazes in-

dicam que 
você chegou ao 

"coração 
da

selva". E, para quem 
chegou ao coração

da selva, a primeira 
surprêsa é descobrir

que 
ela tem um dono. Cujo nome 6 Mike.

Mike Tsalicks, 44 anos, greco-ameri-

cano, há vinte anos em Letícia, maior

exportador de animais vivos de tôda a

Amazônia, tem razão quando 
afirma em

português (idioma que 
domina tão bem

quanto 
o castelhano):

— O Amazonas foi feito para mim.

Êle é o dono do Parador Ticufía (o

melhor hotel da cidade), possui 
também

um pequeno 
zoológico, um centro de

vacinação e observação de animais, um

escritório e um barracão 
— onde se

vendem objetos indígenas e recuerdos da

Amazônia. Além disso, é dono também

de um quarteirão 
inteiro no centro da

cidade e dirige uma companhia de tu-

rismo — 
que 

convida para 
trinta 

"aven-

turas selvagens", entre as quais 
a caçada

de jacarés e de cobras-gigantes.

No momento, está construindo um

nôvo hotel em Letícia, onde terá seu es-

critório equipado com circuito interno

de TV.

No horário de chegada dos aviões

está sempre no aeroporto. Com êle, meia

dúzia de garotos 
americanos que 

o aju-

dam no atendimento de pelo 
menos

trinta turistas por 
mês. E, pelo 

menos

duas vêzes 
por semana, acompanha no

aeroporto o carregamento de cargueiros

que saem de Letícia com macacos e

peixes ornamentais.

Mike é realmente uma figura estra-

nha. E variam muito as opiniões sôbre

êsse homem de braços musculosos e pele

queimada pelo 
sol da Amazônia, que

veste constantemente uma camiseta bran-

ca, onde se lê 
"Tarpon 

Zoo-Florida", em

cima da figura de um macaco montado

num 
jacaré. 

Já foi 
"Meu 

Tipo Ines-

quecível" do 
"Reader's 

Digest". Ocupou

quatro páginas 
do 

"National 
Geographic

Magazine" e mereceu uma reportagem

de seis páginas 
na revista 

"Life", 
cjue

lhe deu o título de 
"El 

Tarzan dei Ama-

zonas".

Tôdas essas reportagens 
— 

parece 
—

não esclareceram suficientemente o seu

comêço na Amazônia. E em Letícia há

quem afirme que 
o próprio 

Exército bra-

sileiro andou desconfiado dêle, como

negociante de tóxicos. A verdade é que,

há vinte anos, Mike saiu de Tampa, na

Flórida, onde deixou um sócio cuidando

do seu zoo, o mesmo Tarpon de suas

camisas. Veio para 
a Amazônia, à

procura de um lugar para se estabelecer.

Bateu primeiro 
em Belém, ficou seis

meses — tempo suficiente para perceber

que 
as leis brasileiras de proteção 

à

fauna não lhe seriam favoráveis. Subiu

os 3 000 quilômetros que 
separam Belém

de Letícia pelo 
Solimões e ali encontrou

o lugar ideal: a fronteira tríplice e as

águas internacionais do rio facilitam

seus negócios.

Os caboclos da fronteira do Brasil e

Peru caçam nas selvas dos dois países

tôda espécie de animais, que 
têm um

destino certo: o barracão de madeira flu-

tuante, propriedade 
de Mike, onde se lê,

num cartaz de madeira: 
"Compramos

tôda a classe de animais vivos". Os ca-

boclos vão chegando em suas canoas,

com os bichos, Mike avalia e paga. 
Para

isso, sempre tem nos bolsos soles perua-

nos, pesos 
colombianos, cruzeiros brasi-

leiros ou dólares americanos. Assim, do

único zoo que possuía 
há vinte anos, hoje

tem mais dois nos Estados Unidos, outro

em Barranquilla (Colômbia), e trabalha

com vários no Japão.

Dizem alguns comerciantes de Letícia

que seu movimento anual de negócios

sobe a 180 000 dólares. O que 
deve re-

presentar 
uma exportação de 100 000

peixes 
ornamentais e 6 000 macacos por

mês.

Tôda a população 
de Letícia (7 000

habitantes, mais de 60% brasileiros), di-

reta ou indiretamente, está envolvida nos

seus negócios. Um contador passa 
cinco

dias trancado em seu hotel, para 
colocar

os papéis 
e os impostos em dia.

Pelo menos sessenta brasileiros são

empregados fixos de Mike, no hotel ou

como guias 
turísticos. Eliane Martins,

ex-guia do Parador Ticufia, depois de

acompanhar dezenas de turistas, apren-

deu que 
as excursões de Mike obedecem

a alguns princípios 
fundamentais: descer

o rio em barcos lentos para o turista ter

a impressão de uma longa viagem; andar

em círculos nas matas para 
criar sus-

pense; passar 
várias vêzes por perto 

da

aldeia dos ticunas, índios civilizados,

tendo o cuidado de fazer barulho para

dar tempo a êles de se vestirem (com

roupas dadas por 
Mike) 

—* 
geralmente,

numa encenação bem cuidada, os índios

ameaçam os turistas, para 
depois recep-

cioná-los cordialmente, com música e

danças. Em troca, Mike fornece aos ín-

dios um bom sortimento de remédios,

que 
recebe de graça 

das universidades^'

estrangeiras, para 
onde manda também

seus macacos e outros bichos.

Como zona de incentivos fiscais do

govêrno colombiano, Letícia tem impôs

tos baixíssimos. Mesmo assim, Mike

paga 18 milhões de 
pesos por ano. Tem

mais de vinte barcos, além de um Cessna

180, que 
usa para percorrer 

a região.

Várias vêzes enfrentou problemas 
com o

govêrno colombiano e seu Instituto de

Preservação da Fauna. Saiu-se bem dian-

te de uma comissão de inspeção, pro-

vando 
que 

exportava apenas os animais

caçados no Brasil e no Peru. Além disso,

mostrou sua importância para 
Letícia:

não foi êle quem 
conseguiu a construção

de um hospital de quarenta 
leitos para a

cidade? Não é êle também quem 
distri-

bui remédios para 
a população, e em-

prega 
50% da mão-de-obra da região?

Depois, para evitar aborrecimentos

dêsse tipo, resolveu comprar uma ilha

no rio Solimões 
— ilha'Santa Sofia 

—,

onde cria 20 000 macacos. Mas só cos-

tuma exportar os macacos comprados (a

20 cruzeiros cada) aos caboclos nas

margens do Solimões e do Javari.

Em casa tem um álbum com mais de

quinhentos 
recortes de jornais e revistas

do mundo inteiro. Tem até mesmo filmes

de 16 milímetros, feitos por 
várias emis-

soras de TV, mostrando suas aventuras,

com as tradicionais cenas da caça ao

jacaré ou da luta com a sucuriju.

E costuma cobrar alto para 
dar entre-

vista a jornalistas 
estrangeiros. O 

"Na-

tional Geographic", por 
exemplo, pagou

500 dólares por 
dia para 

fotografá-lo

junto aos índios ticunas. Fêz também al-

gumas 
fotos junto com uma onça, que

para 
isso teve a sua ampla e confortável

jaula transformada numa selva fechada.

Êsse é um serviço especial que 
Mike não

faz por menos de 20 000 pesos:

— Sabe, dá muito trabalho. A gente

tem que 
tirar a onça da jaula, 

decorar

tudo como se fôsse a própria selva, ar-

rançar o teto para 
as fotos saírem reais.

Ê trabalhoso, realmente.

Neste ano já terminou dois filmes

para uma TV da Alemanha, e ainda vai

fazer mais três para 
uma TV do Japão.

Do Japão ainda tem uma encomenda

especial: levar pessoalmente 
um casal de

peixes-boi.

Mas quem 
costuma trabalhar com

Mike raramente tem razões de queixa.

Os turistas de Letícia, por exemplo,

sempre se despedem com esta música:

"Por 
onde você vai em busca de alegria/

Vive um homem que 
você nunca encon-

trou/ Êle é o tipo da pessoa de quem

você vai gostar/ Êle é conhecido por

Mike".

Mike é o nosso primeiro personagem

na fronteira amazônica. Ao longo dos

11 600 quilômetros 
aparecerão outras fi-

guras extraordinárias. segue
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í/m soldado da República das Guianas (ex-inglêsa) vi-

gia a Road to Brazil que atingirá a fronteira em Roraima.

Tipos: Levino (esquerda), do Sua pi; Girõo, de Assis Bra-

sil; e a família do 
"marujo" 

do rio Ábuüa, na Bolívia.

O batalhão de Tabatinga, à margem esquerda do So-

limões, na fronteira tríplice Brasil-PeruColômbia

À esquerda, brasileiros em Kourou, Guiana Francesa; a

direita, o cor. Moraes Rego, no Comando do Solimões.
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Benjamln Constam

a América do Sul, a Amazônia,

dividida entre nove países, é qua-

se do mesmo tamanho do Brasil,

8 milhões de 
quilômetros quadrados. As

conquistas militares ao longo de 
quatro

séculos asseguraram aos brasileiros

Ifcia 63,4% desse território e uma fronteira

de 11 600 quilômetros que nos aproxima

Tabatftj01Ps 
afasta de sete outros 

proprietários

çlesse grande consórcio amazônico. Ape-

nas o Equador, com 1,6% da região,

não é vizinho do Brasil. Por enquanto,

a história dessa fronteira será contada

através da história de soldados isolados,

garimpeiros, aventureiros, seringueiros e

caçadores 
que não conhecem as barrei

ras nacionais e vivem de todos os países.

Mas, numa longa viagem 
por êsse conti

nente, a parte brasileira aparece ocupa-

da, apesar de 
precàriamente, e se pre-

parando (através de 14 000 
quilômetros
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Olapoqua

le 9 
países 

tem o tamanho do Brasil

de estradas) para 
um grande 

salto 
— o

da ocupação econômica definitiva. Atra-

sados em seus planos, 
a maioria, e res-

sentidos històricamente, poucos, 
os sete

vizinhos começam a despertar também

a partir 
da arrancada brasileira.

A fronteira do Brasil com a Bo-

lívia é de 3 215 
quilômetros, 

dois

terços dela na Amazônia, do no-

roeste de Mato Grosso até o Es-

tado do Acre, 
passando por 

todo

o Território de Rondônia. Região

mais habitada de toda a fronteira

amazônica, tem duas cidades im-

portantes 
de cada lado 

— Guay-

ará-Mirim e Cobija, na Bolívia, e

Guajará-Mirim (Rondônia) 
e

Brasiléia (Acre), 
no Brasil. Duas

estradas 
já 

ligam Guajará-Mirim

e Brasiléia a São Paulo e Brasília,

enquanto o lado boliviano ainda

está isolado de La Paz, a capital.

Nessa fronteira já 
houve uma

guerra pela 
borracha, a do Acre

(1901-1903); há suspeitas de

tráfico de tóxicos (cocaína);

Ernesto 
"Che" 

Guevara passou

I

L
IA

lá a caminho de sua guerrilha

fracassada (por Corumbá, MT);

e hoje a situação política 
bolivia-

na chama a atenção de tôda a

América Latina.

O quartel 
da 6.a Companhia de Fron-

teira, do Comando de Fronteira Acre-

Rondônia, em Guajará-Mirim, é gran-

de, todo pintado 
de branco, e fica ao

lado do campo de aviação, bem no cen-

tro da cidade, de mais de 20 000 habitan-

tes. Fim de expediente, o major Hamil-

ton José, comandante da Companhia há

nove meses em Guajará, veterano da

Amazônia, está despachando os últimos

papéis 
do dia. Corre os olhos sobre um

radiograma que 
será passado para 

o co-

mando em Pôrto Velho enquanto dá en-

trevistas:

— Os problemas políticos 
dêles não

se refletem aqui. São duas cidades es-

tanques completamente. Temos relações

cordiais. Um problema que 
talvez exis-

ta, mas a gente 
não pode provar, 

e o

tráfico de cocaína. Êle já existiu e ainda

deve existir. Sempre se suspeita por 
cau-

sa da extensão da área.

No rádio que 
o major lê se vê um

cabeçalho assim:

"Boletim 
da 6.a Cia. de Fronteira.

Subversão 
— situação inalterada. Ativi-

dade de fronteira 
— inalterada. Situação

política 
— 

(segue uma lauda datilografa-

da em espaço um)".

Em Guayrá-Mirim, do outro lado do

rio Mamoré, as fachadas de todas as

casas são cobertas de slogans: 
"Viva

Che!", 
"Viva 

a Central Obrera" e 
"Aba-

jo Imperialismo Brasileno". Quase tôdas

as semanas agora há greve 
na cidade, de

pouco 
mais de 3 000 habitantes. Guayará

liga-se com o resto da Bolívia por 
estrada

de rodagem só até Ribeiralta, três horas

de viagem e depois por 
avião. A pobreza

da cidade se confunde com os cartazes,

e os olhares da» 
pessoas parecem pro-

curar em você um inimigo. Da porta 
de

uma casa, um homem de meia-idade

convida para entrar, chamando em por-

tuguês. A casa é grande, 
com umâ va-

randa que dá para 
um enorme pátio

interno. Hugo Salinas, o senhor proprie-

tário, é cortês. Do pátio 
se vê que 

êle

abre um cofre bem antigo, retira alguns

objetos e volta. Espalha tudo sôbre uma

mesa forrada de veludo verde. São anéis,

pulseiras, correntes, broches e enfeites

de 
prata 

com motivos indígenas. Ordena

que se pegue um a um, sem compromis-

so, para 
ver a beleza do trabalho arte-

sanai dos índios bolivianos. E se explica:

— Já vendi mais de 100 000 cruzeiros

dessas jóias só a brasilenos, senhor. Êles

é que 
têm a 

plata.

Guajará-Mirim cresceu com a estrada,

a BR-319, aberta há quatro 
anos, mas o

dinheiro não circula, os seringais da

fronteira estão abandonados e tôda a

região vive só do comércio, que 
depende

principalmente 
— 70% 

— dos bolivia-

nos de 
"La 

Banda" que 
atravessam o rio.

Guayará vive em função de sua cidade-

irmã brasileira.

As rádios bolivianas só tocam anún-

cios das casas comerciais do Brasil.

Além do major Hamilton José, o capitão

dos portos, 
comandante Mendonça, ser-

gipano, 
há nove anos na Amazônia,

controla bem a vida política 
de 

"La

Banda". Pelo tratado de Petrópolis, a

Bolívia pode 
usar livremente nossos rios,

bem como as estradas de rodagem. Sua

carga passa pelo 
Brasil rumo ao Atlân-

tico como carga em trânsito e não pode

ser tributada nem tocada. Pelos rios da

fronteira, a Bolívia se liga à bacia Ama-

zônica, através do Mamoré e Madeira,

e virá a se ligar à bacia do Prata. Está

em estudos a ligação do Guaporé com o

Paraná-Paraguai-Uruguai. O comandante

Mendonça ainda não vê 
problema, 

segue
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próprios 

bolivianos dizem:*alé o

Os 
problemas 

de hoje sfio todos

de calçada. Se resolvem entre um copo

e outro de cerveja. Vamos esperar o fu-

turo. E o futuro da Bolívia é imprevisí-

vel. Êles mesmo admitem isso.

Em Brasiléia, 12 500 habitantes, a

145 
quilômetros de Rio Branco, capital

do Acre, e um dos sete municípios do

Estado, todos de fronteira, não há luz e

o esgoto recém-construído estourou. A

cidade tem um aspecto de morta, apesar

da estrada até Rio Branco, que só dá

tráfego no verão, época da séca. A Cru-

zeiro do Sul cancelou os vôos 
para lá

por falta de passageiros. O juiz da ci-

dade, Evaldo de Abreu, há 
quatro 

anos

em Brasiléia, diz que essa é a terra do

"já 
teve".

Já teve cinema, já teve água en-

canada, já teve luz, já teve dinheiro.

Em Brasiléia, homem casado não pode

dançar com mulher solteira nos bailes

de fim de semana — 
ordem do juiz

Evaldo, numa das suas decisões mais

comentadas. O relacionamento de Brasi-

léia e Cobija, capital do Departamento

de Pando, 6 000 habitantes, é mais ou

menos o mesmo de Guajará-Mirim com

Guayará. Os bolivianos fazem compras

do lado brasileiro, aos sábados vêm aos

bailes em Brasiléia. Aos domingos, os

brasileiros vão 
passear na praça de Co-

bija, cidade mais limpa e mais bonita.

Às vêzes se queixam do tratamento re-

cebido em 
"La 

Banda" 
quando a situação

política não está boa. Um ou outro é

prêso 
do lado de lá, passa uns dois dias

no xadrez e é sôlto. O que os brasileiros

não falam é 
que a maioria dos homens

atravessam 
para o outro lado atrás das

bolivianas e muitos dêles têm filhos em

Cobija. Quando são procurados para re-

conhecer a 
paternidade, somem 

por uns

tempos e está tudo resolvido. Dêsse

ponto de vista, uma vantagem de Cobija

Qôbre Brasiléia é a existência de divórcio

do lado boliviano. E também uma gar-

rafa dê uísque escocês ser comprada 
por

40 cruzeiros.

*A 
entrada de Cobija é cercada de pai-

meiras, há uma alfândega, um pôsto de

màrinha, 
que! segundo os brasileiros, não

possui um único barco a remo, e um

quartel do Exército. As ruas são largas,

a 
praça principal é bem arborizada. No

fim da rua do comércio há uma estátua

imponente. Sentado nos degraus da es-

tátua está um 
garôto boliviano:

Quem 
é êsse homem da estátua?

É 
Pando — 

responde sêco o ga-

rôto. — Nós o matamos.

Por 
quê?

Porque 
vendeu 

parte da Bolívia

aos brasiíehos.

José Maria Pando, 
general boliviano,

foi um dos negociadores do Tratado de

Petrópolis 
que pôs fim à guerra do Acre.

O clima 
político de 

greves e manifesta-

ções populares 
do lado boliviano traz

quase 
sempre problemas 

do passado 
à

tona e faz com que 
o garôto 

tenha uma

visão deformada da história. Nos livros

escolares, os problemas 
territoriais da

Bolívia estão colocados de forma agres-

siva. A 
"Geografia 

Política da Bolivía",

de Alfredo Ayala, diz, na lección prime-

ra:

"La 
superfície territorial de Bolivia

ha sufrido grandes transformaciones

desde la creación de la República (6 de

agosto de 1825), por Ias guerras que se

produjeron en el período de 131 aríos

de su vida independiente... La Repú-

blica dei Brasil consiguió de Bolivia el

territorio de Mato Grosso. Más adelante,

con motivo de la guerra dei Acre, Boli-

via perdió, en beneficio dei Brasil, un

total de 490 437 kilômetros cuadrados de

territorio" .t

Dos 3 milhões de quilômetros qua-

drados que possuía em 1825, a Bolívia

está hoje reduzida a pouco mais de 1

milhão. A Guerra do Pacífico, vencida

pelo Chile, em 1870, custou-lhe 120000

quilômetros quadrados e uma saída para

o mar. A Argentina, por fôrça de vários

tratados, conseguiu mais de 170 000

quilômetros quadrados e o Peru 250 000.

Por último, na Guerra do Chaco, com o

Paraguai, a Bolívia perdeu mais de

243 500 
quilômetros quadrados de seu

território. A instabilidade 
política, mais

de duzentas revoluções em 146 anos de

independência, deixou a Amazônia boli-

viana esquecida 
pelos governos 

de La

Paz. O Serviço Geológico da Bolívia

(Geobol) já encontrou indícios de jazidas

de ferro, cassiterita, bauxita e manganês

ao longo da fronteira com o Brasil, re-

gião que compreende os departamentos

de Beni e Pando, com 200 000 habitantes

ao todo. Mas até agora não foi localizada

nenhuma reserva econômicamente expio-

rável. E, em La Paz, as autoridades se

negam a falar dos projetos do 
govêrno

para ocupar e desenvolver a região ama-

zônica boliviana 
"por 

motivos de segu-

rança nacional".

Nessa região de fronteira, nossa eco-

nomia se baseia na borracha extraída

muitos 
quilômetros dentro do território

boliviano 
por milhares de brasileiros.

A produção sai 
pelas duas estradas bra-

sileiras e o govêrno boliviano, cobrando

um imposto mínimo, não toma conheci-

mento das irregularidades. Em compen-

sação, o Brasil deixa oi bolivianos com-

prarem livremente 
gêneros de primeira

necessidade do nosso lado. Dom Gio-

condo Maria Grotti, bispo de Rio Bran-

co, representante do norte na CNBB

(Conferência Nacional dos Bispos do

Brasil) e do Brasil no Celan, analisa a

situação:

— 
Os próprios bolivianos são os 

pri-

meiros a dizer: até onde tem uma serin-

gueira é Brasil. A Bolívia e o Peru estão

em situação pior que 
a nossa. Qual co-v

trabando pode 
existir entre nós?

A fronteira do Brasil com o Peru,

1565 
quilômetros, 

começa de

forma tríplice: Vila Assis Brasil,

oitocentos habitantes, distrito de

Brasiléia, limita com Inapari

(Peru) e Bolpebra (Bolívia). Ter-

mina também de forma tríplice

em Benjamim Constant (Brasil),

Letícia (Colômbia) e Ramón

Castilla (Peru).

Do lado brasileiro, já 
há uma

estrada 
precária 

até Assis Brasil,

e a Transamazônica, em constru-

ção, 
chegará à frente de Pucallpa,

capital do Departamento de Lo-

reto, a mais importante cidade da

Amazônia 
peruana. 

Ambas as es-

tradas deveriam se ligar ao sis-

tema rodoviário do Peru 
para 

se

incluírem no Pan-Americano de

rodagem.

Vila Assis Brasil é o ponto de encon-

tro de três seringais. Um contingente da

4.a Companhia de Fronteira, sediada em

Rio Branco, fêz há uns três anos um

levantamento da região e chegou até

Vila Assis Brasil. E desenvolveu a Aciso

(Ação Cívico Social) junto aos seus oi-

tocentos habitantes. Entre êles, Girão,

um caboclo forte e de meia-idade, serin-

gueiro há 28 anos.

Numa das reuniões, o tenente apanha

um 
painel com tôdas as bandeiras do

mundo e se aproxima de Girão 
pergun-

tando 
qual a mais bela. As bandeiras

são tôdas do mesmo tamanho, menos a

do Brasil, muito maior. Girão presta

atenção, 
pensa um 

pouco e aponta uma:

"Ê 
essa". A bandeira era de Cuba, o

que o levou 
para ser interrogado por

subversão até o quartel em Rio Branco,

numa viagem de mais de 36 horas pela

estrada inacabada. Girão só tinha para

contar a sua vida de seringueiro no se-

ringal Paraguaçu. Depois de três dias, o

major chamou Girão e declarou:

Girão, 
você não é um subversivo.

Você é vítima da sua 
própria ignorância.

Hoje, no único hotel de Brasiléia,

Girão, figura 
popular da cidade, é quem

toma conta de tudo. E aos hóspedes, or-

gulhoso, repete a frase:

Eu 
"não 

sou subversivo! Sou vítima

da minha 
própria ignorância!

Êsse fato anedótico não é o represen-

tativo da 
presença do Exército nessa

fronteira. Na verdade, o Exército é res
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ponsável pela construção das estradas já

abertas nos limites com a Bolívia e das

que estão sendo feitas em direção ao

Peru: a Transacreana, BR-236, entre

Cruzeiro do Sul e a fronteira com Pu-

callpa, está a cargo do 7.° BEC. O co-

ronel comandante Job, um simpático

carioca de Cascadura, é otimista:

— Nós vamos atingir logo a fronteira.

Já estamos perto. Tudo é muito pobre.

Cruzeiro do Sul é uma cidade miserável,

mas as condições de vida vão mudar.

Cruzeiro do Sul, no vale do rio Juruá,

é um município isolado do Estado do

Acre. é mais fácil ir a Manaus do que

a Rio Branco. A Petrobrás fêz pesquisas

na região do alto rio Moa, mas parou.

Do lado peruano, a existência de jazidas

petrolíferas fêz o governo construir duas

refinarias em plena floresta: uma em

Iquitos, para 1 100 barris diários, e outra

em Pucallpa, para 2 500 barris, em con-

dições de dobrar sua produção. Nos ma-

pas da Petroperu, uma linha vermelha re-

presenta a estrada que começa em Tingo

e acaba em Pucallpa. Pontinhos verme-

lhos indicam que ela irá além, até a

fronteira brasileira. Em Lima, o Minis-

tério de Transportes e Comunicações diz

que boa parte da estrada está asfaltada

e que dentro de um ano ela se unirá a

Transacreana, ligando pela Transamazô-

nica o Pacífico ao Atlântico. Mas, num

restaurante, um jornalista da revista pe-

ruana "Siete Dias" diz em tom de con-

fidências:
— Não se iluda com as aparências.

Essa estrada não será terminada tão

cedo. Anote: o governo peruano acaba

de suspender a sua construção em dire-

ção à fronteira.

Segundo o indiscreto jornalista pe-

mano, seu país só continuará as obras

quando tiver condições de manter a he-

gemonia política e econômica na região.

Pretende evitar o que aconteceu durante

a fase áurea da borracha: o Brasil era

pólo natural de atração na região ama-

zônica e o progresso registrado em Iqui-

tos, às margens do Amazonas, não se

igualava ao de Manaus e Belém. Na-

quela época, a cordilheira dos Andes

deixava a economia do Peru concentrada

no lado do Pacífico. Hoje, a selva pe-

ruana não está isolada e os Andes não

são mais uma barreira intransponível.

Os 1 664 quilômetros de frontei-

ra com a Colômbia começam

exatamente no ponto em que o

rio Amazonas entra no Brasil,

em frente a Letícia (colombiana)
e Tabatinga (brasileira), depois

de descer 4 000 metros de cordi-

lheira e a 60 metros do nível do

mar, com uma profundidade mé-

dia de 80 metros e uma largura
de 1 quilômetro. Os 120 000

quilômetros quadrados do trapé-
zio amazônico colombiano são

pouco povoados, não têm qual-

quer ligação com Bogotá e só

agora a Colômbia tenta fazer o

inventário da fauna e da flora da

região. Mesmo assim, Letícia,

7 000 habitantes, é a principal
cidade dessa fronteira, "capital

dei Comissariado dei Amazonas".

Visto de lá, o Brasil e suas cida-

des, Tabatinga, Benjamim Cons-

tant e Iauaretê, parecem pobres.
Em Tabatinga, 4 000 pessoas vi-

vem basicamente do Comando

de Fronteira do Solimões, que
controla 1000 quilômetros de

fronteira e tem quatro pelotões,
o de Japurá e o de Ipiranga, no

limite com a Colômbia, e os de

Estirão, com o Equador, e Javari,

com o Peru.

Letícia, uma cidade que tem uma

praça bonita, com uma igreja branca e

um porto que também serve de mercado,

pelo seu movimento de exportação de

animais vivos e de peles, parece a capital

da selva. Sua população tem 63% de

brasileiros, metade dos quarenta leitos

de seu hospital, o San Rafael, está per-

manentemente ocupado pelos habitantes

de Benjamim Constant e Tabatinga, e os

moradores dos municípios brasileiros são

obrigados a fazer compras em seu mer-

cado. O jornal 
"Nuevo Dia", 10 000

exemplares, editado em Bogotá e im-

presso em offset, circula em Letícia e

nas zonas de fronteira dd Brasil, Peru e

Equador. Seus anúncios são todos de

exportadores de animais e peles e seus

editoriais, defendendo Letícia como pôr-

to livre para a fauna, revelam: 
"A co-

mercialização e exportação de peles e

animais vivos constituem 70% do mo-

vimento comercial da região e dão tra-

balho a 60% de seus habitantes, pro-

duzindo aproximadamente 180 000 dóla-

res anuais (...); 90% das peles de ani-

mais vêm do Brasil e do Peru, países

que aplicam uma política de tolerância

como única solução de subsistência de

seus habitantes amazônicos que, como

nós, dependem desses produtos há mais

de cem anos".

Os editoriais desse jornal têm um ob-

jetivo certo: o Iderama, órgão do go-

vêrno que cuida da-floresta e da fauna.

Embora o trapezio amazônico da Co-

lômbia viva dos recursos da natureza, o

Iderama, ao começar a fazer o inventa-

rio da região, defende a preservação dos

animais. 
"Estamos velando para que es-

sas riquezas não desapareçam e possam
ser desfrutadas pelas atuais e futuras

gerações", diz o advogado Davi Vilalba.

Toda vez que o Iderama ameaça os co-

merciantes de Letícia, eles alegam, como

no editorial, que os animais são caçados

em terras brasileiras e peruanas. O que
é verdade: 90% dos caçadores são ca-

boclos brasileiros à cata de dinheiro.

Náo é verdade, porém, que a legislação

do Brasil quanto à fauna seja mais

branda; ela é até mais severa que a co-

lombiana. E a fauna que se quer preser
var é a amazônica, não interessando em

que país são mortos os animais. Em

Tabatinga, o Comando de Fronteira do

Solimões, nesse aspecto, nada pode fazer.

O rio Amazonas é um álibi perfeito com

suas águas internacionais: o caçador

passa com as peles em frente ao quartel
sem ser preso. O Comando é abastecido

uma vez por semana por avião da FAB.

Os aviões da FAB atendem na Amazônia

a 76 cidades, percorrendo em média

130 000 quilômetros por mês. Só em

1969 foram voadas mais de 8 000 horas

para transportar 25 000 passageiros e

817 000 quilos de carga. Grande parte
desse movimento foi na fronteira.

A fronteira com a Venezuela é

de 1 500 quilômetros. Corre pelo
Estado do Amazonas e o Terri-

tório de Roraima e tem 600 qui-
lômetros ainda não demarcados.

Nessa região, zona menos povoa-
da da Amazônia brasileira, está

o pico da Neblina, 3 014 metros

de altura, ponto mais alto do

Brasil. Santa Elena, junto a Ro-

raima é o lugar mais habitado do

lado venezuelano. Mesmo assim,

as riquezas minerais (petróleo e

diamantes) do país vizinho fun-

cionam como ponto de atração:

nos últimos cinco anos, mais de

5 000 brasileiros foram garimpar
em suas minas. Enquanto estu-

dam a áresi não demarcada, Bra-

sil e Venezuela não têm maiores

problemas de fronteira. Mas a

Venezuela reclama quase meta-

de da República das Guianas (ex-
inglesa), justamente na área de

fronteira dessa com o Brasil.

Num garimpo do Suapi, do lado do

Brasil, a duas horas a pé da fronteira e

a seis horas de cavalo de Santa Elena,

cidade venezuelana mais próxima, em
SEGUE
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E o minério 

pula 

nosso território?

meio a buracos enormes, fundos e largos,

a notícia corre: 
"Paraíba, 

um novato,

achou uma pedra de 6 ou 7 
quilates".

Sentado num canto do acampamento —

uma cabana sem 
paredes, coberta de

buriti, lugares 
para pendurar rêdes —,

risonho, Paraíba está almoçando arroz,

feijão e farinha. Põe a mão no bôlso e

exibe a 
pedra, pequena, inteiriça. Dela

se desprende um certo brilho, como

faísca. Paraíba começou cedo e antes

das 11 horas já estava com o diamante.

Se tiver 7 
quilates, êle vai valer 7 000

cruzeiros, valor rachado entre Paraíba e

o velho Levino, dono do garimpo, que

lhe fornece comida e ferramentas. Suapi

está quase no centro da fronteira Rorai-

ma—Venezuela. Toda a região foi con-

siderada do garimpo durante mais de

cinqüenta anos. Hoje, os garimpeiros

brasileiros atravessaram a fronteira, es-

tão dentro da Venezuela procurando es-

sas pedras. Do lado de cá, incluindo

Suapi, Topequem, Surubai, Mau e Co-

tingo, sobram 
pouco mais de 800 ho-

mens.

A Amazônia venezuelana é uma área

de 240 000 
quilômetros quadrados e

ocupa 27% do território nacional. Mais

da metade é floresta, nela estão 40% do

potencial hidrelétrico do 
país e as minas

de diamante. Apesar da febre e da ri-

queza que o diamante trouxe nos últimos

anos, a Venezuela só agora está fazendo

o levantamento aerofotogramétrico da

região e 
pretende tomar 

providências

contra a atividade dos garimpeiros: êles

não aproveitam integralmente o poten-

ciai de cada jazida. A Codesur, comissão

de desenvolvimento, 
projetou uma es-

trada entre Caiçara do Orinoco e Vale

do Manaripe, com 150 quilômetros já

prontos, até a fronteira brasileira. Do

lado do Brasil, a BR-174 chegará lá no

verão 
que 

vem, saindo de Boa Vista,

capital de Roraima. Isolada de Manaus

meio ano (na sêca do rio Branco) e com

uma estrada 
para fora funcionando, Ro-

raima será então realmente uma 
porta

aberta na Amazônia. A parte da estrada

que ligará Boa Vista—Caracaraí a Ma-

naus fica em plena selva, região dos ín-

dios atroaris (que exterminaram o padre

Giovanni Calleri), e vai demorar a ser

concluída. Os 45 000 habitantes do ter-

ritório vivem numa faixa de 60 000 
qui-

lômetros 
quadrados de campos gerais,

voltados 
para as duas fronteiras: Vene-

zuela e República das Guianas. O sonho

dos fazendeiros da região é ver Roraima

transformada no mercado abastecedor

de carne do Caribe.

São 1 606 
quilômetros de fron-

feira do Brasil, em Roraima, com

a República Cooperativista das

Guianas (ex-inglêsa). Em fins do

século, a Inglaterra contestou a

posse pelo 
Brasil da depressão do

Pirara. A Itália, em 1904, arbi-

trou a questão 
em favor dos in-

glêses 
e nós 

perdemos 
a região

do Rupununi, onde hoje está a

cidade de Lethen.

A metralhadora ponto 
50, assestada

no campo de pouso de Lethen e virada

para o povoado 
brasileiro de Bonfim,

procura 
inimigos venezuelanos. Uma ci-

dade pequena, 
menos de 4 000 habitan-

tes, a maioria negra, Lethen está bem

na área do território guianense 
recla-

mado 
pelos 

venezuelanos. Na direção de

Lethen, partindo de Georgetown, a

Guiana constrói a Road to Brazil, 800

quilômetros, com um custo 
por quilo-

metro asfaltado orçado em 2 milhões

de dólares. Em janeiro de 1972, diz Bal

Bahadhur, engenheiro do projeto, o

"Brasil 

poderá escoar a produção do

gado de Boa Vista pelo pôrto de Geor-

getown". Dois dias depois, um entusias-

mado guia guianense discursa para pouco

mais de dez pessoas, a maioria 
parla-

mentares da África e do Caribe em

visita oficial: 
"Esta 

estrada levará a ci-

vilização ao território brasileiro de Ro-

raima, 
que está isolado em 

plena selva

amazônica".

Bem, a República das Guianas não é

tão boazinha assim. O custo elevado da

estrada 
pode ser encarado como um

exagêro 
para um país tão pobre. Mas

parece ter sido a única fórmula encon-

trada 
para ocupar definitivamente me-

tade do território nacional 
que 

figura

nos mapas da Venezuela como 
"Zona

en Contestación". E a estrada, 
que in-

teressa economicamente ao Brasil, aca-

bará 
por nos ligar também aos 

proble-

mas domésticos das Guianas. Do nosso

lado, chegaremos antes à fronteira de

Bonfim—Lethen: no 
próximo verão, a

BR-401 
já estará tôda aberta a partir de

Boa Vista. Além do 
gado, como centro

de exportação, Roraima interessa 
por

suas 
possibilidades minerais, 

que come-

çam a ser levantadas 
por jovens geólogos

da CPRM, Companhia de Pesquisa de

Recursos Minerais. Pérsio Guimarães,

um dêles, de 24 anos, ex-estudante do

Projeto Rondon-68 
que ficou na região,

pega o mapa das Guianas 
para compa-

rar: 
"Estamos 

imprensados entre as

Guianas e a Venezuela. Êles têm uma

série de jazidas. Da nossa parte não sa-

bemos nada. Mas será 
que essas 

jazidas

pulam o nosso território 
para reapare-

cerem na Venezuela?"

A fronteira da Amazônia termina

no Atlântico, depois de 593 
qui-

lômetros com o Suriname e 655

quilômetros 
com a Guiana Fran-

cesa, numa vasta área desabitada.

Apenas na região do Território

do Amapá, a 
proximidade 

com a

Guiana 
ganha 

alguma importân-

cia: ela atrai mão-de-obra brasi-

leira.

Antônio Joaquim, 22 anos, paraense

de Belém, é um dos 5 000 operários

brasileiros que 
durante 

quatro 
anos tra-

balharam na construção do Centro Na-

cional de Estudos Espaciais de Kourou.

Veio em busca dos 200 dólares do salário

de empregado não qualificado 
— 

"na

minha terra tem muito doutô 
que não

ganha isso".

No início do ano terminaram os con-

tratos de trabalho dos grandes consórcios

franceses e a maioria dos brasileiros,

desempregados, 
já deixou a Guiana. Cen-

tenas dêles foram 
parar na Austrália,

onde as firmas francesas estão agora

empenhadas num projeto habitacional

em Nova Caledônia, ilha do Pacífico

sul, maior reserva de níquel conhecida

no mundo, a 1 800 
quilômetros de Syd-

ney. Antônio Joaquim, o Tonho, ainda

não sabia se ia aceitar uma condição:

quem quiser voltar antes de dois anos,

precisa trabalhar 
quatro meses de 

graça

para pagar a passagem de volta.

A Guiana Francesa 
projeta duas es-

tradas em direção ao Brasil, e o Brasil,

para aquela região, tem 
projetos ambi-

ciosos, entre êles a Perimetral Norte,

(veja mapa 
que acompanha esta edição).

A Transamazônica viria de Cruzeiro do

Sul a Taumaturgo e se ligaria à Perime-

trai. Outra estrada, de Belém, chega-

ria ao Oiapoque. Ali, bàsicamente, o

Exército é que marca a presença brasi-

leira.

Não só no Oiapoque, mas em todos

os 11 600 
quilômetros da fronteira, o

Comando Militar da Amazônia (o CM A,

futuro V Exército) tem espalhados três

comandos de fronteiras 
(os de Acre-

Rondônia, Solimões e Roraima) e ca-

torze outros 
pontos de vigilância, com-

panhias e 
pelotões. Hoje, 

porém, uma

presença economicamente mais efetiva é

buscada 
pelo govêrno. No 

govêrno Cas-

teio Branco, em Manaus, houve uma

reunião dos 
países amazônicos 

para

coordenar o futuro da região e preparar

uma reunião em nível de chanceleres. Os

trabalhos secretos não levaram ainda à

reunião 
programada. Mas o Brasil, 

para

quem talvez o futuro da Amazônia 
já

tenha chegado, manteve neste ano reu-

niões bilaterais com 
pràticamente todos

os seus vizinhos da selva. Chegando

mesmo a assustar alguns, com sua ofen-

siva diplomática. rito
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DA FLORESTA AM AZ

PALITO DE FÓSFORO

A
produção mensal tia Fósforos

do Norte S.A. - FOSNOR, de Belém,

subsidiária da Fiat Lux, vai 
passar de

seis 
para 

oito mil unidades, com a am-

pliação, já 
concluída, do seu 

parque

industrial. Cada unidade corresponde

a 1.200 caixinhas de fósforos.

A ampliação da FOSNOR, 
que

exigiu um investimento 
global 

de

Cr$ 2 milhões,consistiu em: 1 -constru-

çâo de um 
prédio destinado à oficina

mecânica; 2 - instalação de um 
grupo

gerador de 110 KVA e uma caldeira

com a capacidade de 
produzir dois mil

quilos de vapor 
por 

hora; e 3 - instala-

ção de diversas máquinas 
para o au-

mento da produção de fósforos

Dentro do 
plano de expansão foi

construído, também, um 
prédio desti-

nado aos serviços sociais, 
que com-

preende um restaurante e um vestiário.

O restaurante fornece refeições, de boa

qualidade, aos 180 operários da fá-

brica, além da administração e pes-

soai técnico.

Dentro do 
plano de ampliação

ora sendo concluído, deverá iniciar-se

a exportação de palitos (sem cabeça)

para 
a fábrica da Fiat Lux localizada

em Pernambuco. A 
próxima etapa

de crescimento da FOSNOR será a

ampliação do setor de fabricação de

palitos para exportação com destino

às outras regiões do Brasil e, 
possível-

mente, também 
para 

o exterior.

A madeira 
que está sendo utili-

zada em Belém 
para 

a* fabricação de

palitos é o morototó. Desde a instala-

ção da fábrica, vários tipos de madeira

da região Amazônica foram seleciona-

dos e experimentados, até se chegar

ao morototó, cujo rendimento é consi-

derado satisfatório.

A fábrica de Pernambuco recebe

presentemente os 
palitos feitos de 

pi-

nho, do Paraná, madeira 
que está ra-

reando. O frete Curitiba/Recife e Be-

lém/Recife é equivalente, mas, em com-

pensação, o custo do morototó é bem

inferior ao do 
pinho.

Reflorestamento

Obtido o tipo de madeira ideal

para a fabricação dos 
palitos 

- e se-

guindo o exemplo do 
que 

a Fiat Lux

faz a muito no Sul, a FOSNOR ini-

ciou, com recursos 
próprios, projetos

de reflorestamento. Na 
primeira etapa,

até 70/^1, foram dispendidos Cr$. .. .

12.743,50 e na seguinte, 
que compreen-

de o biênio 71/72, o investimento será

da ordem de Cr$ 15.292,20.

O 
plantio é feito na fazenda São

Pedro, no município de Benevides, a

uma distância de 71 
quilômetros de

Belém. O 
projeto de reflorestamento,

numa estação experimental mantida

pela própria fábrica, foi submetido à

aprovação Sudam/IBDF.

A 
grande vantagem 

que 
o moro-

totó leva sobre o 
pinho do Paraná é o

tempo de corte. O 
pinho exige, 

para 
o

uso na indústria de fósforos, uma espe-

Mercado

garantido

A Fósforos do Norte S.A. fica

localizada 
perto de Icoaraci, a 14 

qui-

lômetros de Belém. A fábrica começou

a funcionar em outubro de 1967 e foi

oficialmente inaugurada em 30 de

março de 1968. O investimento inicial

foi da ordem de Cr$3 milhões, contan-

do o 
projeto com o apoio da Sudam.

As três marcas da FOSNOR -

Norte, Grão Pará e Transamazônica -

têm mercado 
garantido, desde a Re-

gião Amazônica até o Centro/Sul do

país. As marcas se distinguem apenas

pela denominação. Em têrmos de qua-

lidade, Norte, Grão Pará e Transama-

zônica é tudo a mesma coisa. K manti-

da estritamente a mesma 
qualidade Numa operação Inteiramente automatizada, são produzidas diariamente milhares e

ue 
produção. milhares de caixinhas de fósforos.
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No porto da FOSNOR (construído pela empresa), chegam as

toras de morototó, madeira nativa usada na produção.
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Uma das máquinas utilizadas na Unha

de fabricação da FOSNOR.

ra de 45 anos, enquanto o morototó po-

de ser utilizado a partir do 25." ano do

plantio.
Não se pode contar indefinida-

mente com as reservas naturais da

Amazônia, mesmo as existentes nas

proximidades da fábrica. Foi isso o que

determinou um plantio racional, me-

tódico e gradualístico, visando-se o

melhor rendimento do morototó.

Além disso, há a obrigatoriedade

prevista na portaria 784, do Instituto

Brasileiro do Desenvolvimento Fio-

restai, para as empresas que utilizam a

madeira como matéria prima. A área

total da fazenda São Pedro é de 70

hectares,com uma capacidade de apro-

veitamento de quase 80 por cento, já

foram plantados, em sete hectares,

17.500 pés de mudas, esti mando-se

uma produção de 4.200 metros cúbicos

de madeira. Desse modo, foram atin-

gidos níveis superiores aos exigidos pe-

lo IBDF.

A estação experimental de Bene-

vides tem três finalidades principais:

verificar o desenvolvimento da espécie

nativa que melhor se adapta à indús-

tria ile fósforos; atender ao disposto na

portaria 784 do IBDF;e, como fator

de rendimento, obtenção de maior vo-

lume de madeira hectare.

Da tora ao

palito
A madeira chega ao porto da tá-

bnca da FOSNOR (construído pela

empresa) em toras rebocadas por um

barco, em jangadas com a média de 20

a 30 toras. O consumo diário é de 30

toras. Através de uma esteira rolante,

as toras passam para a serralharia,

onde são divididas em roletes.

Em seguida, os roletes rodam pa-

ra o torno ou cilindragem, onde são

cortados em lâminas, para a fabricação

dos palitos, ou reduzidos a uma espes-

sura mínima, para as caixinhas.

Quando as lâminas caem na gui-

lhotina, são obtidos milhares de palitos

por minuto, que passam depois para o

secador, onde são submetidos a uma

temperatura de 100 a 120 graus.

Na saída, os palitos vão para o

polidor, um enorme cilindro que gira

continuadamente. Fle é todo revestido

de madeira. F o próprio atrito de um

palito contra o outro dá o polimento.

Terminada essa operação, os pa-

litos vão para a selecionadora, onde os

palitos bons são separados dos defei-

tuosos. Da selecionadora, passam para

o funil, ou seja, duas máquinas Yulcan,

onde sào arrumados em fôrma, uma

espécie de tabuleiro, com capacidade

para 30 mil pai iros.

As fôrmas passam, então, por

uma máquina chamada automática.

Sua finalidade é cravar os palitos, que

já estão prontos para receber logo em

seguida, o toque final de parafina e o

encabeç amento.

Depois de longa viagem, a tem-

peraturas diferentes, ora recebendo

umidade, ora calor, os pai i ti nhos che-

gam, enfim, na mesma máquina, ao

setor de descravar os palitos, onde sào

colocados dentro das gavetinlias de pa-

pelào, também produzidas na fábrica,

numa operação totalmente automati-

/ada.

As gavetas, as eaixas, a embala

gem e até os rótulos e a selagem sàotei-

ros automaticamente. A única opera-

ção manual consiste em empacotamen-

to final. Fstão prontos os fósforos Nor-

te, (irão Pará e Transama/ônica, tei-

tos em Belém para o consumo nacional.
'Iodas 

essas operações automati-

/adas, dentro das técnicas mais avan-

çadas de fabricação ile fósforos, têm

uma única finalidade: levar a melhor

chama para acender os fogõese os can-

deeiros tias palhoças que se espraiam

através da Amazônia. F, partindo ile

uma região monumental, o lume que

acende e alumia é utilizado para os mais

diversos fins, no restante'do Brasil, des-

de as casas mais humildes até as resi-

dências mais confortáveis.
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Vista parcial do interior da fábrica.
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A etapa seguinte mostra os

homens que planejam uma nova

Amazônia. Alguns são heróis de

um novo estilo, com máquinas,

helicópteros, computadores.

São os geólogos das grandes

ê empresas mundiais de mineração,

os industriais, os

planejadores. Outros são os

velhos heróis em novas

funções: o nordestino que já
cortou seringueiras para obter

borracha e agora derruba

árvores para abrir estradas ou

fazendas de gado. Ou que foi

escolhido pelo governo para
viver a nova epopéia de

colonização da Amazônia.
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<4 etapa seguinte mostra os

homens 
que planejam 

uma nova

Amazônia. Alguns são heróis de

um novo estilo, com máquinas,

helicópteros, computadores.

São os 
geólogos 

das grandes

emprêsas mundiais de mineração,

os industriais, os

planejadores. 
Outros são os

velhos heróis em novas

funções: 
o nordestino que já

cortou seringueiras para 
obter

borracha e agora derruba

árvores para 
abrir estradas ou

fazendas 
de gado. 

Ou que foi

escolhido pelo govêrno para

viver a nova epopéia de

colonização da Amazônia.
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A caça aos tesouros do subsolo amazônico:
Acima: foto da região de

Santarém, feita com filme
infravermelho por

REALIDADE. Ao lado:

o Caravelle do projeto
Radam, no Aeroporto

de Val-de-Cãs, em Belém,

o visor das câmaras

fotográficas, sob a asa,

e o interior do avião com

equipamento de radar.
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Esta 

foto poderia ser

proibida: forneceria

pistas para revelar

segredos do subsolo

amazônico. Fotos

semelhantes a ela estão

sendo guardadas como
documentos sigilosos pelo
Estado-Maior das Forças

Armadas. Fazem parte dos
resultados do Radam —

Radar da Amazônia — e
foram feitas por um avião

especial, equipado com

radar e câmaras que
fotografam detalhes

(radiações) que o olho

humano não percebe.
Com o Radam, o governo
terá uma fita de cerca de

1 km de comprimento por
meio metro de largura com

as imagens e possíveis
segredos de 1 500 000 km2,

mais de um quarto do

território amazônico,

correspondente, de um modo

geral, às terras em torno da

Transamazônica. Dela

o governo espera que
saia um levantamento dos

recursos vegetais da

região, dos cursos de água

e do relevo e — o que
desperta mais interesse —

as melhores informações

que a tecnologia espacial
fornece para localizar

os minérios da área. As

grandes empresas mundiais

de mineração estão

interessadas nesses

resultados, porque,
acredita-se, os anos 70

serão os da grande
corrida aos minérios da

grande acontecimento do mundo da mineração Amazônia Nossa foto
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'9lB__fl_flflV 

fl &____¦ l^___fl
^_^^| ^^^^ 

"'*"""'-^ 
B™^_MÉ W J_A_fl ü wH-fl __T*r«i_H_B _fl

^^•¦V a_^L^*^ -******¦" 
B_y_B ****" 

, __11 «- —"aaa*- *, «^m ... *i m- •

-*1 IJ Ki^^_ (m

feita perto de Santarém

por George Love, com filme

infravermelho (semelhante
aos do Radam), é, contudo,

inocente. Indica

apenas a vida do solo e

da mata: quanto mais
vermelha a área, maior

sua atividade biológica.

(O filme infravermelho

é sensível ao calor e por
isso "vê", 

ou seja, fotografa

a energia liberada pelos
corpos vivos.)
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As patas do boi estão abrindo 280 fazendas iui

Em 

outro lugar do Brasil,

uma fazenda de gado de

tamanho médio tem 800 ou

900 hectares. As grandes,
enormes, chegam a 6 000 (12

por 6 quilômetros).
Os bois desta foto estão

pastando numa grande fazenda.

Mas grande no estilo

amazônico: mais de cem vezes

maior que as maiores do sul,

678 000 hectares, equivalente

a uma faixa" de terra de 2

quilômetros de largura indo do

Rio a São Paulo, cinco vezes
o tamanho do Estado da

Guanabara. É a fazenda Suiá-
Missu, dos Ometto, industriais

do açúcar em São Paulo. Nela

já estão 30 000 cabeças de gado
nelore, o começo de um

rebanho que deve chegar a
125 000 cabeças e tornar-se o

maior do Brasil e um dos

maiores do mundo. Como os

Ometto, grandes empresas do
sul, da Volkswagen à União
Paulista de Bancos, estão
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Amazônia: uma área 2 vezes a da Áustria
utilizando o dinheiro do

imposto de renda seu e de

particulares para comprar

grandes áreas na região e

abrir pastagens.
No ritmo de implantação de

fazendas atual, no fim do ano

esses grupos já terão uma

área de 180 000 quilômetros

quadrados, duas Áustrias

(83 800) na Amazônia.

As esperanças dos pecuaristas

são incríveis:
— Dê uma olhada no globo 

—

diz, em Belém, o diretor de

um desses grupos,
Guilherme Cardoso, do

consórcio Swift-Armour-King's

Ranch, três dos maiores

grupos mundiais

da carne. 
"Metade 

da

população do mundo passa
fome, está prevista uma

grande escassez de alimentos

para as próximas décadas. A

região amazônica está fadada a

ser o grande centro exportador

de carne do mundo."
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Estradas: cinco como a Transamazônica
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WT o começo do ano

ll nassado, Friedrich

Hoepke, um desses

estrangeiros extraordinários

que se apaixonaram pela
Amazônia, deixou Belém

para morrer em sua terra

natal, a Alemanha. Nas.^—.

gavetas de sua repartição —

o Departamento de

Estradas de Rodagem do

Pará —, deixou uma idéia

que alguns amigos achavam
"interessante": 

uma estrada

para unir os extremos

navegáveis dos grandes
afluentes da margem direita

do Amazonas. O

velho Fred, de ar prussiano
e aguados olhos azuis e que
no fim da vida só falava em

colonização da Amazônia,

morreu em maio de 1970.

Um mês depois, o governo
brasileiro anunciaria a

realização de sua proposta
e a chamaria de

Transamazônica. A

extensa rodovia une —

como Friedrich propôs 
—

os trechos navegáveis de

grandes afluentes do

Amazonas. Une ainda o

nordeste seco e

superpovoado à Amazônia

úmida e desabitada. Ê,

por isso, uma espécie de

convite para a colonização

da selva (como Fred

também sonhava). Mas é

apenas uma de seis em

construção ou já projetadas.
São 12 000 quilômetros

(veja o mapa que acompanha

esta edição) de estradas,

que multiplicarão

a atual extensão da rede

rodoviária do norte por

quatro e tirarão do

isolamento cidades que
vivem separadas por terra

do resto do país (como

Manaus, Macapá,

Boa Vista).

Colonos na Transamazônica,

perto de Altamir a (foto

grande). E a estrada em
obras, mais adiante.
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Oj primeiros noivos:

Maria de Fátima,

dezessete anos, e José

A quino, 28. As outras

filhas de José Curioso

sentem o 
que talvez seja

o maior problema inicial

de todos os pioneiros

da Amazônia: o

isolamento da nova

terra e saudades da terra

antiga. Saíram de um

mundo pobre, mas cheio

de gente e festas como

o nordeste, e agora

vivem pràticamente na

selva. Mas Maria de

Fátima estava feliz. E

a primeira noiva da

Transamazônica e vai

casar em dezembro.

A quino, ex-garimpeiro

de ouro no Tapajós e de

cassiterita em Rondônia,

era tratorista da

Transamazônica, 
perto

da casa de seu Curioso.

Um dia, Maria arrancou

a unha de um dedo na

máquina de moer carne.

A quino a levou de trator

pelos 50 quilômetros

de estrada semi-aberta,

até o hospital de

Altamira. Perdeu o

emprego. Mas ganhou

a noiva e agora

trabalha 
para o INCRA,

construindo casas para

os novos colonos.

E 
quase 

eomo o exodo do 
povo 

hebrcul

Ao lado: os filhos menores de

Curioso brincam de 
"construir

Transamazônica" diante de

sua casa; os maiores o ajudam

a derrubar a mata para o

plantio, também 
perto de casa.
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ovêrno pretende deslocar SOO mil pessoas
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Curioso tinha um

sitiozinho de 
"11 

braças

de boca por meia légua de

fundo" (6 hectares), em São

Gonçalo. Rio Grande do Norte.

Não vivia bem. "Lá 
tinha

garotinho dc três anos que.

quando a chuva quebrava no

elhado pela primeira vez,

abria no grito porque nunca

tinha visto aquilo." Então

ouviu dizer que o governo
estava dando 100 hectares de

terra, mais casa, salário,

assistência médica, escola e
"não 

sabe o que mais", para

quem quisesse ir viver perto
da I ransamazônica. "Se 

a

gente encontrasse tudo o que
eles disseram, era o céu. mas

eu disse, se a gente
encontrar a casa e 100

hectares dc terra, já é bom

demais." E veio. Como

imaginava, não era o céu. Mas

encontrou a casa e a terra

prometidas, à beira da

Transamazônica, a 50

quilômetros de Altamira. Pará.

E ficou esperançoso: 'Os 
dois

primeiros anos vai ser de

sofrimento. Mas depois tenho

certeza de que quem trabalhar

faz sua felicidade aqui". Mais

de mil famílias como a dele já
vivem na Amazônia em lotes

dados pelo INCRA (Instituto
Nacional de Colonização e

Reforma Agrária). O INCRA

tem todas as terras devolutas

situadas nas faixas de 100

quilômetros de cada lado das

novas estradas federais

da Amazônia. Somadas, elas

formam uma área de 2 milhões

de quilômetros quadrados,
equivalente à de um país
maior que o México, e que
seria o décimo do mundo, em

tamanho. Nelas, o governo

pretende colocar, em cinco

anos, 100 000 famílias, cerca

de 500 000 pessoas, que está
levando de vários cantos do

país. Na foto grande, na casa

que recebeu do INCRA, a
família de José Curioso: êle no

centro, a mulher na rede, um
sobrinho de pé à esquerda,

URI futuro cunhado de pé à

direita e os oito filhos.
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O engenheiro Varela íesquerda i. no fim

de um túnel cavado na serra.

Equipe au Mineração Rio üo Norte (Alcan), num ponto próximo as

mina.-* dc alumínio, no Tro.nhetas (à esquerda, Lindomar).

leiro quase puro, à flor da

terra, na serra dos Carajás.

Lindomar, o cozinheiro, saiu atrás de^mulho

Descendo o rio Trombetas. Um

ponto próximo a Oriximiná, qua-
se na desembocadura deste rio no

Amazonas. Raimundo Rodrigues

Pereira está voltando de uma vi-

sita de três dias às minas de bau-

xita — minério de alumínio —

que várias firmas estão exploran-

do às margens do rio. Viaja num

barco da Mineração Rio do Nor-

te, que ali tem uma das minas.

A 
"Saricá" 

é uma casa navegante ma-

ravilhosa. Limpinha, limpinha. Camaro-

te, cozinha e banheiro por dentro foram

pintados de massa corrida branca: não

se vê sujeira alguma. O que bem pode-
ria ser uma 

"sala" 
e que talvez seja o

convés é um espaço de 2 metros e meio

de largura, por 3 de comprimento, aber-

to dos lados até uma amurada baixa e

com teto e assoalho pintados de verme-

lho-vivo. É noite alta, parada, mas o

deslocamento do barco cava uma brisa

refrescante no ar morno.

Uma lâmpada alimentada pelo motor

da 
"Saricá" 

despeja luz fluorescente sô-

bre uma mesa retangular. Lá fora, uma

lua cheia tropical, gorda e forte, deixa

o romântico cordão de prata do rastro

do barco nas águas verde-negras do rio.

À cabeceira da mesa está Lindomar.

Ê difícil não gostar da companhia de

Lindomar, embora pareça razoàvelmen-

te claro que êle é meio maluco. Baixi-

nho. cabelos crespos, olhos muito vivo%

e um jeito nordestino, alegre e canta-

do. de falar. Cozinheiro da Mineração

Rio do Norte. Aliás: era.

O motivo pelo qual foi despedido ho-

je de manhã êle até que acha muito jus-
to. Na noite anterior, pegou o barco da

firma e saiu. Para 
"caçar 

mulher da bei-

ra d'água", que já estava três meses ali

no acampamento da Mineração, sem ne-

nhuma, e assim "também 
não era mais

possível".

Quase deu certo. Viu uma depois de

um igarapé. Atravessou o riozinho a na-

do porque o barco não conseguiu pas-
sar por uma cortina de cipós, mas a

ingrata não o quis.
Voltou sem graça mas sem proble-

mas: pôs a lancha no lugar, subiu deva-

garinho a ribanceira do rio até o acam-

pamento. se meteu com roupa molhada

e tudo na rede, no meio dos compa-

nheiros.

Mas, de manhã, uma denúncia e rua.

Aliás, rio. À tarde foi posto no barco

que ia me levar até Oriximiná e trazer

uns enlatados para o acampamento. Ale-

gre. Bravo mesmo só com o delator:
— "Cagúeta" 

sem-vergonha! Vou

mandar a minha tia botar um sapo na

barriga dele.

Interior de um túnel que penetra
meio quilômetro horizontalmente

numa montanha de 500 metros

de altura. Serra dos Carajás, Es-

tado do Pará, uma hora de teco-
teco ao sul da Transamazônica.

Lá fora, a essas horas da tarde, deve

estar um sol de 30 graus. Aqui, quase
500 metros dentro da barriga da mon-

tanha, nesse corredor opressivo de não

mais de 1,70 metro de altura, serão

50. Homens rajados de poeira preta, sem

camisa, os mais altos andando agacha-

dos. passam suando como torneiras

abei tas. Dinamite explode na ponta do

túnel para o prosseguimento das esca-
varões. Gás e poeira ficam no ar, tor-

nando o ambiente mais carregado,

O engenheiro João Joatão Varela, o
chefe desse serviço, aponta os rostos su-

jos e cansados:
— É tudo gente que formei aqui

mesmo. Eram caçadores de 
"gato", 

cas-

tanheiros, pescadores, vaqueiros. Vieram

atrás de mais dinheiro. A companhia

paga a eles entre 150 e 700 cruzeiros

por mês. Quando começar a exportação

do ferro, muitos deles ainda podem ga-
nhar mais. Já pensou?

Amapá, uma residência da Vila

Amazonas, um conjunto de algu-

mas centenas de residências no

meio de jardins e gramados à bei-

ra do rio Amazonas, a uma hora

de barco de Macapá, a capital

do território situada rio abaixo.

A casa do engenheiro Carlos Alberto

Marota é, como todas as outras da Vila

Amazonas, feita para livrar seus morado-

res do calor do equador, cuja linha pas-
sa quase aqui em cima. Tem paredes
vazadas, amplas janelas, grandes varan-

das e o vento pode passar por elas dc

um lado a outro entre o teto e o forro.

Por isso, no seu jardim interno, dc

onde se vê o rio barrento através do xa

drez das telas de arame que cercam to

do o exterior para evitar os pernilongo>
e seus parentes, não parece tão quente

quanto o termômetro marca: 35 graus
Marota é gerente da Icomi — Indústria

e Comércio de Minério S.A. —. firma

que há catorze anos exporta o manganê

do Amapá. É êle quem fala:
— O manganês não é um metal abun

dante. Os Estados Unidos, por exemplo

não têm manganês economicamente

explorável em seu território. As maio

res reservas conhecidas estão na Uniã<

Soviética, 600 milhões de toneladas. De

pois vem o Gabão, na África. A mina

deles é maior que a nossa, só que mais

recente. Por enquanto, o problema dê

les é amortizar o investimento feito, nãc

podem fazer novos. Ainda existe uma

grande mina na África do Sul, mas lá o

manganês vem acompanhado de muito

ferro. Fora disso, somos nós com 30

milhões de reservas medidas. Em rela-

çãó aos mercados europeus e da costa

leste dos Estados Unidos, estamos em

melhor posição que todos os outros con

correntes. Por isso vale a pena aproveitar

todo o minério disponível. Com a usina
de pelotização, que transforma o mine-

rio fino, sem valor econômico, em uma

pelota exportável, aproveitamos verda-
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Sondas tie pesquisa dc

minério, na serra dos Carajás.

I-.staçào do Radam.

perto tie Re lém.

Montanhas de minério de manganês, em Pótto Santana.

Amapá, prontas para serem exportadas.

a beira d'água"c*om o barco da Mineração

deiras montanhas de minério que >aiu

da mina mas ficou acumulado no porto,

por não ter cotação no mercado, nessa

forma de grãos pequenos.
Marota, Varela e Lindomar são trê>

personagens do acontecimento mais ex-

traordinário de todo o atual esforço de

conquista da Amazônia: a corrida aos

minérios. Lindomar deixou o Maranhão

aos cinco anos e — como diz — passou

os seus restantes 21 
"praticando 

trepolias

por toda essa Amazônia que caiu no meu

trajeto". Ia para Oriximiná recomeçar

sua vida aventurosa, deixando para trás

mais um emprego: o da Mineração Rio

do Norte, firma do grupo Alcan (Alumi-

num Company of Canada, Ltd.) que
explora a primeira jazida de bauxita des-

coberta nas margens do Trombetas. Ori-

ximiná tem atualmente 19 056 habitan-

tes (6 774 na sede urbana). Em torno da

mina da Rio do Norte, que fica a 80

quilômetros da cidade, está sendo plane-

jada uma cidade para 5 000 habitantes.

Em termos amazônicos, por exemplo,

essa cidade que nascerá do alumínio e

ja tem nome — Porto Trombetas — se-

ria, hoje, uma das mais populosas. Oiten-

la empregados, normalmente mais bem

comportados que Lindomar, já traba-

lham nela. Sessenta milhões de dólares,

3 H) milhões de cruzeiros, aproximada-

r ente, serão investidos — até 1974 —

p ira construir a cidade, o porto de em-

l arque do minério e uma estrada de

27 quilômetros para trazer o minério das

1 inas até a beira do rio. De onde navios

de 35 000 a 44 000 toneladas carregarão

milhões de toneladas de bauxita por

i .10.

As reservas são imensas. O que se co-

hecia no Brasil antes delas eram as ja-

-idas de Minas Gerais, com 65 milhões

d« toneladas aproveitáveis. As do Rio

do Norte chegam — segundo seus con-

correntes — a 980 milhões de toneladas.

E não são as únicas. Pelo menos duas

outras empresas (a Alcoa e a Jari, liga-

das às Aluminum Co. of America e Kai-

ser Aluminum & Chemical, respectiva-

mente) têm minas ao lado de Porto

Trombetas. com jazidas iguais ou pouco

menores. Quase 1 bilhão de cruzeiros e

15 000 pessoas — somando as famílias

a serem envolvidas de uma forma ou de

outra — e investimentos planejados para
as três minas irão, nos próximos anos.

movimentar a bela e desolada paisagem
do vale do Trombetas, cujos moradore>

viveram quase só da matança de tartaru-

gas. O investimento do alumínio é pe-

queno comparado ao da serra dos Cara-

jás. No projeto onde encontramos Va-

rela serão colocados pela Cia. Amazôni-

ca de Mineração, um consórcio entre a

U.S. Steel e a Vale do Rio Doce, 2 bi-

lhões de cruzeiros para construir uma

cidade nas minas, 600 a 700 quilôme-

tros de estrada de ferro até o litoral do

Maranhão e uma cidade-pôrto neste lo-

cal. Pelo sistema mina-estrada-pôrto se

pretende exportar para o mundo, a par-

tir de 1976, o ferro da serra dos Cara-

jás, estimado em 5 bilhões de toneladas

pela U.S. Steel e em 30 bilhões pelo

DNPM, certamente a maior jazida dês-

se minério no mundo, suficiente para

vendas de 1 bilhão de cruzeiros por ano,

durante duzentos anos (aos preços

atuais). Em torno do projeto das duas

cidades e da estrada viverão direta ou

indiretamente 150 000 pessoas, popula-

ção equivalente a uma cidade só menor

que Belém e Manaus.

Um projeto semeihante já funciona no

Amapá, com o manganês. A Icomi, diri-

gida por Marota, tem uma cidade (Vila

Amazonas) em Porto Santana, uma estra-

da de ferro de 194 quilômetros e uma

cidade nas minas, na serra do Navio,

perto da Guiana Francesa. Marota esta-

va anunciando a usina *_»c pc_Oiizaçao

transformação de minério fino, quase em

grão, que não tem cotação no mercado,

em pelotas exportáveis. É a primeira do

mundo. Nela vão ser investidos 75 mi-

lhões de cruzeiros, que darão à Icomi a

liderança de qualidade no mercado ex-

portador de minério. Nos seus catorze

anos de exportação, a Icomi vendeu cêr-

ca de 1,8 bilhão de cruzeiros, mais de

cinco vezes a soma do que foi investido

no início e do que está previsto para ser

investido agora. O Amapá ficou com

150 milhões, entre royalties pagos pela
companhia e impostos, inclusive a ren-

da sobre lucros.

Belém. Prédio da antiga escola

primária do Banco da Amazônia,

atual sede do projeto Radam —

Radar da Amazônia. José Marti-

nez procura obter, em primeira
mão para esta edição de REALI-

DADE, fotos do Radam. Já pro-
curou o Serviço de Geografia do

Exército e o Estado-Maior das

Forças Armadas, os órgãos do

governo brasileiro que dizem

quando podem ou não serem di-

vulgadas as fotos onde — se acre-

dita — estejam pistas para des-

cobrir os segredos minerais da

Amazônia. José Martinez tem

agora uma das entrevistas que êle

fêz com o presidente do Radam
— João Maciel de Moura.

Dr. Moura, o Radam é o 
"mapa

da mina" da Amazônia?

Não resta a menor dúvida de que

o Radam é um dos trabalhos mais im-

portantes que se fazem atualmente na

Amazônia. No entanto, é preciso escla-

recer que êle não é nenhuma bola de

cristal. Apesar de utilizar o que existe

de mais moderno em técnica de levanta-

montrt i(*rr\fr,tr*(rr^*r\é*ríro itlfti limita-

ções ainda são grandes. Êle não vai di-

zer, por exemplo, onde estão as jazidas

de ferro, manganês, ouro ou petróleo.

No máximo indicará as áreas mais pro-

pícias para a pesquisa.
Luís Henrique Azevedo, geólogo de

trinta anos, coordenador geral do Ra-

dam, com dois cursos de especialização

pela NASA, vai além de seu chefe e cha-

ma o projeto de 
"o 

novo descobrimento

da Amazônia". O mais influente jornal
americano, o 

"New 
York Times", nu

SECUF
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O rei do estanho nacionai,

Plínio Benfica, em sua casa

em Manaus, mostrando álbuns

com fotos de suas minas.

Acampamento de trabalhadores da Companhia Jari, perto das

jazidas de alumínio dessa firma, nas margens do Trombetas.

Si-s'V

Benvindo, 
"gato 

, um

contratador de peões.

Benfica,o tataraneto de índios Manaus, fí

ma notícia sobre o Radam, partiu para

os superlativos. Qualificou-o de 
"o 

se-

gundo grande projeto de pesquisa cien-

tífica do mundo depois do projeto Apo-

loM. Do ponto de vista dos recursos e da

tecnologia criada, será um segundo lugar

muito distante. O projeto Apoio custou

133 bilhões de cruzeiros (23,9 bilhões

de dólares), envolveu 400 000 pessoas,

demorou dez anos, criou, do ponto de

vista técnico, o mais perfeito complexo

humano-mecânico-eletrônico 
jamais de-

senvolvido 
pelo homem. O Radam vai

custar 3 000 vêzes mais barato (35

milhões), emprega 10 000 vêzes menos

gente (36 técnicos), demorará seis vêzes

menos tempo (começou em julho e vai até

dezembro do ano que vem). O Apoio

criou as naves Gemini, Mercury, o mó-

dulo espacial, os gigantescos foguetes de

130 metros de altura. O Radam empre-

ga apenas: um Caravelle com equipa-

mento 
para 

"fotografar" 
radiações do

solo invisíveis ao olho humano e às má-

quinas fotográficas; e algumas estações

de rastreio 
que definem a posição do

avião usando sinais enviados por um «a-

télite espacial.

Mas, em termos de significado ime-

diato para um planêta onde os recursos

naturais estão se esgotando ràpidamente,

se o Radam funcionar de acordo com as

previsões de seus responsáveis, a opinião

do 
"New 

York Times" talvez seja até

moderada.

Veja-se o caso das possíveis descober-

tas minerais (que é apenas uma das vá-

rias 
possibilidades do Radam).

Um 
gráfico dos recursos mine-

rais do mundo feito 
pela 

revista

"Scientific 
American" na última

edição 
que 

apresenta um balanço

sobre as 
possibilidades de conti-

nuação da vida na Terra.

É um gráfico simples: com preto 
e bran-

co alternam-se colunas horizontais de

diferentes comprimentos. Cada par de

t 
i 1
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colunas sucessivas tem um nome de mi-

nério: ferro, ouro, cobalto, etc. Linhas

verticais marcam as décadas, de 1970 até

2100. A legenda explica 
que as colunas

pretas 
são as reservas conhecidas nos

Estados Unidos. E as brancas, do mundo.

As reservas minerais do mundo estão

se esgotando ràpidamente. No fim da

próxima década não haverá 
(se não fo-

rem descobertas novas) 
jazidas de chum-

bo, zinco, estanho, ouro, prata e platina

exploráveis. No ano 2000, quase todos

os minérios estarão extintos. Hoje, países

como o Japão e os Estados Unidos (veja

o gráfico) só conseguem tirar de seu sub-

solo uma pequena fração de minério 
que

usam e já não têm sequer uma jazida ex-

plorável de vários minerais importantes:

manganês, estanho, 
platina. As esperan-

ças das grandes emprêsas mineradoras

estão, há algum tempo 
já, voltadas 

para

as 
poucas áreas desconhecidas do 

planê-

ta. Na década de 60 foi a vez da Aus-

trália, 
que assistiu a uma multimilionária

corrida do minério, de 
que participaram

os maiores 
grupos internacionais de mi-

neração. O produto industrial do 
país

cresceu bastante.

Os anos 70 devem assistir a uma 
"re-

prise" dessa corrida na Amazônia. E o

próprio ministro Delfim Netto declarou

recentemente 
que o Brasil vai substituir

o café por minérios como nossa 
princi-

pai fonte de divisas.

As recentes descobertas do ferro da

serra dos Carajás, do alumínio do Trom-

betas e do estanho de Rondônia são as

mais espetaculares do mundo em seus

campos, nos últimos tempos.

— Talvez a Amazônia seja o local

onde foram descobertas as maiores mi.

nas do mundo nos últimos cinco anos —

Artur Ruff, gerente da U.S. Steel em

Belém, outro técnico cuja presença na

Amazônia 
já é a prova de que êle tam-

bém acredita na corrida em busca dos

tesouros do subsolo amazônico.

E não são apenas os grandes grupos

internacionais 
que acreditam na corrida.

Ao longo de tôdas as nossas viagens 
pela

Transamazônica encontramos 
"sinais"

dos geólogos da CPRM — Companhia

de Pesquisa de Recursos Minerais, do

govêmo 
— 

que vasculham a rodovia

em busca de novas 
jazidas.

Manaus. Raimundo Rodrigues

Pereira, Hamilton Almeida e

Jean Solari estiveram com Plí-

nio Benfica, milionário amazô

nico, 
"o 

rei do estanho brasi

leiro". Um desses encontros:

A casa de Benfica é ostensivamente-

rica: fachada de 
pedras brancas, grand-

jardim, Galaxie LTD com ar condido-

nado à vista dos 
passantes da calçada

Por dentro, um ambiente agradável, só-

brio, de bom 
gosto. Benfica veste unu

calça xadrez um pouco larga, camisa d~

mangas curtas. É um moreno 
jovem do

tipo amazônico: rosto largo, 
pele 

de ín

dio, cabelos negros, traços 
portuguêses.

Tem a fala arrastada do amazonense.

Trechos de uma conversa 
que durou três

horas:

— Ainda se pensa em minério como

bicho-de-sete-cabeças, como se só pu-

desse explorá-lo 
quem tivesse muito

know-how, muito capital. Descobrindo a

mina, o sujeito tem o capital: minério lo-

calizado e registrado no DNPM é dinhei-

ro no banco. Know-how, a gente compra
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/Vão <fo Suiá-Missu, no meio do rebanho da fazenda
hoje com 30 000 cabeças, c logo com 125 000,
quando será o maior rebanho do país e
um dos maiores do mundo.

Acampamento de peões na fazenda Codeara,
entrada do rio Araguaia, no Pará.

u bilionário com os minérios da Amazônia

onde existir melhor e mais barato (...).
Eu sou a prova de que qualquer

brasileiro pode ficar rico com os mine-
rios da Amazônia. Não sou sonhador, as
sete jazidas que tenho não são um so-
nho. Elas produzem 80% do estanho do

país (. . .).
Outro dia, no Ministério de Minas

e Energia, eu disse: "O 
governo não faz

propaganda de Loteria Esportiva? Podia
fazer propaganda convidando os brasi-
leiros à aventura de ficarem ricos pes-
quisando o minério da Amazônia (...).

Isso 
(a corrida dos brasileiros ao

minério) iria disparar o boom amazôni-
co. Era uma forma de povoá-la. O sub-
solo não pertence à Nação? Não é um
subsolo rico? Deve ser interesse do go-
vêrno fazer com que o maior número de
brasileiros participe dessa riqueza.

Plínio Sebastião Xavier Benfica, dono
de 50% das ações de cinco companhias
mineradoras amazônicas que produzem
a maior parte do estanho brasileiro, pode
ser muito exaltado e pouco realista nas
suas previsões, mas não o foi na sua vida

pessoal. Esse homem hábil, cuja tataravó
teria sido da tribo dos manaus — os
orgulhosos e bravos índios que mantive-
ram quatro anos de sangrenta oposição
ao "invasor" 

português —, começou do
nada, como revendedor da companhia de

Pítróleo Texaco, em 1966. Hoje, com
34 anos, sua fortuna não está longe de
n eio bilhão de cruzeiros. E em ascensão.
Benfica tornou-se sócio da Cia. Constru-
tora Paranapanema, que ganhou a con-
corrência 

para construir o trecho Humai-
t—Prainha, da Transamazônica. Com
i-r.so, quer que a estrada sirva para êle
P squisar a região onde se prevê mais
e tanho: «sul 

dos Estados do Amazonas
e do Pará. A mineração organizada gera
r quezas e também crises sociais, enquan-
to a população não se adapta às novas
condições. Benfica tem consciência de

QJe o desenvolvimento não é uma trans-
frrmação suave e pacífica: no começo
deste ano, sua mina de Igarapé Preto,
en* Rondônia, tornou-se a primeira a
racionalizar a produção, trocando garim-
Peiros por máquinas. Ao mesmo tempo,

o governo proibiu os garimpos não me-
canizados. Houve desemprego.

— Temos que empregar esses homens
em outras coisas. Temos de adaptá-los.

Querer que os garimpeiros continuem,

para não gerar crises de desemprego en-
tre esses pobres miseráveis — diz Benfi-
ca —, é como obrigar a Volkswagen a
fazer carros só com martelo para criar
mais empregos.

Estrada dentro da fazenda Suiá-
Missu, perto do rio Liberdade,
da serra do Roncador e do Par-

que Nacional do Xingu. Há dois
dias Raimundo e Solari viajam

pela fazenda. Ela tem 678 000
hectares, cinco vezes o tamanho
do Estado da Guanabara. Em
área, talvez seja a maior do mun-
do. Os repórteres de REALIDA-
DE estão num jipe com o gerente
da fazenda. Por um motivo espe-
ciai, o jipe parou e todos descem.

O sapo vem pulando desesperadamen-

te pelo meio da estrada. Atrás dele, uma
cobra desliza rápida. O sapo vê nosso

jipe: pára perplexo. Azar! A cobra, zás,
dá-lhe uma picada, ferra os dentes na

sua cabeça e começa a engoli-lo. Camar-

go, de 4 metros de distância, ainda atira

na cobra com um revólver. Pam, pam,

parn, pam. No quarto tiro acerta o
"bolo"; 

mas no sapo. A cobra, engolindo

e guinchando, nem se incomoda. Em cin-
co minutos, o sapo desaparece e forma

nela como que uma garganta absurda,

mais grossa que o corpo, mais colorida

de roxos e cinza porque a pele está dila-

tada. Camargo pega um pau comprido

no meio do arrozal ao lado. Solari, que
não pára de fotografar, só tem tempo de

dizer:
— Cena da última ceia. . .

E Camargo acerta a cobra com vários

golpes, matando-a.

A jararacuçu é uma das muitas cobras

que vivem mal na floresta. Quando a ma-
ta é derrubada e queimada, como na fa-
zenda Suiá-Missu, para dar lugar às ex-
tensas plantações de capim para o gado,
as serpentes perigosas aumentam em

quantidade e qualidade — dizem os pro-
fessores de história natural.

Manuel Camargo, contudo, nunca se

preocupou com elas. Está ali, no começo

^sul da selva amazônica cumprindo uma
missão. Com 59 anos, ex-funcionário da
Secretaria da Agricultura em São Paulo,
ex-diretor de seu Departamento da Pro-
dução Animal, vivia na capital paulista
com o conforto e a calma dos 4 000 cru-
zeiros mensais de uma aposentadoria.
Mas não vivia satisfeito:

Ia de casa para o Jóquei. Lá tinha
bar, mensageiro, piscina. Passava o dia.
Voltava para casa. Via televisão. Passa-
va a noite. Levantava, fazia hora. Ia para
o Jóquei. Parecia folga, mas que diabo
de vida era essa? Não valia nada.

Um dia, Orlando (Orlando Ometto,
o grande industrial do açúcar em São
Paulo) me chamou e disse: "Camargo:

eu tenho um compromisso com a pátria,
preciso de alguém para desenvolver nos-
sas terras na Amazônia". Eu nunca tinha
ouvido ninguém me propor um emprego
assim. E vim.

Está há quatro anos na Suiá. Os 4 000
cruzeiros mensais da aposentadoria subi-
ram para 10 000 por mês, com o salário

pago pelos Ometto. Camargo passa as
férias normais e quatro dias por mês em
São Paulo. E, de resto, se diz feliz na
Amazônia:

Aqui a gente vê crescer o que
planta.

A fazenda cresce também. Para sua
enorme propriedade, os Ometto têm um

projeto aprovado que recebe incentivos
fiscais da Sudam, no qual estão previstos,
para o fim desta década: de 125 000 a
130 000 cabeças de gado (o maior reba-
nho particular do Brasil e talvez o maior
do mundo); 100 000 a 125 000 hectares
de pasto e igual área de reserva florestal;
empregos para 250 trabalhadores fixos.

Atualmente já existem quase 30 000
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Manuel Camargo, gerente da Suiú-Missu, e índios aculturaüos, num dia de futebol

na fazenda, situada entre o Xingu e o Araguaia (foto do álbum de C amargo).

O engenheiro-chefe da BR 080, Camargo, e 
"Zèzinho 

da

Reunidas", na estrada recentemente aberta.

"Zèzinho 

da ReunidasTo fazendeiro, fcz a os

bois e um quinto 
das pastagens previstas.

O resto do plano está em andamento:

setecentos peões derrubam a mata para

plantar 
mais capim.

No avião da Suiá, Camargo nos

leva até seus vizinhos fazendei-

ros. Vai dizendo seus nomes:

Bradesco, Manah, Eletroradio-

braz, Codespar, Anderson Clay-

ton, David Nasser, Magalhães

Pinto, Bordon, União Paulista,

"Zèzinho 
da Reunidas". Os no-

mes são todos familiares. Desce-

mos no 
"Zèzinho 

da Reunidas".

José Ramos Rodrigues, 53 anos, bai-

xinho de olhos vivos, veste-se com um

pouco mais de cuidado que um peão,

mas é um homem rico, o 
"Zèzinho 

da

Reunidas". É um dos três donos da

grande emprêsa de ônibus Reunidas S.A.,

e grande fazendeiro na região noroeste

do Estado de São Paulo. Quando come-

çou a montar sua Agropecuária São José,

aqui nesses ermos, a ppucos quilômetros

do Parque Nacional do Xingu, trazia

tudo de avião, até jumentos. Hoje, cinco

anos depois, depois também de ter aberto

por conta própria 220 quilômetros 
de

estradas, sente-se um pioneiro falando

de dias heróicos 
quase 

superados. Dentro

de suas terras passa a rodovia federal

BR-0S0, 
que já liga Brasília a Cachimbo

e será estendida até Manaus. Por causa

dessa estrada. Zèzinho participou 
de uma

decisão 
que provocou debates nacionais.

Um dia levou no seu avião funcionários

da Sudeco — Superintendência do De-

senvolvimento do Centro-Oeste, órgão

responsável pela rodovia — 
para mostrar-

lhes que ela iria ficar 200 quilômetros

mais longa se se desviasse para o norte,

a fim de cumprir seu traçado original e

de não atingir os limites do Parque Xin-

gu. Teve sucesso, o traçado foi mudado,

a estrada ficou sem os 200 quilômetros

a mais, cortando uma pequena ponta no

norte do Parque. Zèzinho talvez não

imaginasse que 
tornar a estrada mais reta

criasse tanta confusão: os antropólogos

começaram a gritar que 
a experiência do

Parque estava sendo ameaçada, e o go-

vêrno acabou acrescentando à terra dos

índios uma área no sul que compensou a

ponta norte secionada pela estrada e, fi-

nalmente, desmembrada do Parque. Zèzi-

nho não gosta dos irmãos Vilas-Boas, os

sertanistas (Cláudio e Orlando) que cui-

dam do Parque. Diz que gosta é dos

índios:

O 
que os índios querem é nos re-

ceber de braços abertos.

Caiapós e cajabis, tribos da região,

aparecem em sua casa para buscar 
"pre-

sentes". Com êles, não há problemas, 
diz

Zèzinho:

Isso aqui vai ser uma segunda

"Noroeste 
do Brasil" — fala, lembran-

do a epopéia da conquista do noroeste

do Estado de São Paulo e da abertura

de Mato Grosso à agropecuária.

Um acampamento de 
peões 

da

fazenda Codeara, 
perto 

de Santa

Teresinha, 
pouco 

antes do rio

Araguaia entrar no Pará. Atin-

ge-se 
o acampamento depois de

uma hora de 
jipe por 

uma estra-

da 
precária. 

Fica no meio da ma-

ta. Um 
grupo 

de trabalhadores:

Clementino, 24 anos, vivia em Pôrto

Velho; veio 
para ganhar 7 cruzeiros por

dia, livres, está há seis meses, mandou

"uns 
400 e poucos contos para a famí-

lia", no norte de Minas.

Otávio, 27, chegou de Santa Helena,

Goiás; 
"o 'gato' 

foi me buscar, ofereceu

30 contos e as despesas de viagem 
por

conta dêle"; viajou de caminhão, ônibus

e avião, até conseguir chegar aqui; 
pe-

gou malária.

Pedro, 28, o 
"Mineirinho 

da Cobra";

vivia com uma cobrinha de borracha as-

sustando os outros; tem 
"uns 

200 contos

em objetos e dinheiro"; o resto do que

ganha 

"as 
meretriz e os farda-amarela

come, porque a gente 
termina as farras

bêbado e a 
'carcerage' 

custa 50 conto".

Noel, 31, piauiense; 
casado e 

"apar-

tado da mulher".

Sílvio, 21, maranhense, 
"durante 

uns

tempos não consegui ir até a cidade por-

que estava devendo ao 
'gato' ".

"Gato" 
é o homem que 

vai buscar

peão para as fazendas, geralmente 
isola-

das e sem mão-de-obra por perto. Juri-

dicamente é uma figura estranha. A fa-

zenda faz um contrato de prestação de

serviços com êle e êle com os outros

peões, trabalhadores avulsos que êle re-

cruta onde pode. Com isso, a fazenda

fica sem as responsabilidades trabalhistas

pelo peão: o 
"gato" 

as assume. O que,

às vêzes, 
gera problemas.

Benvindo, êste negro alto de cabelos

espichados e olhos enormes, é uma figu-

ra magnífica andando no meio da roda

de peões e fazendo graça enquanto êles

são fotografados. É um 
"gato".

— No comêço era só trovejá e o>

baianos chorava. 
"Ei, 

Mato Grosso, tu é

acostumado a fazê todo mundo chorá

mas comigo tu te encravaaaãããã".

Gesticula e ri. A frase final, imitando

os peões que sempre se assustam com a

chuvas constantes da selva amazônica

termina num choro encenado que tira

gargalhadas das caras confusas e cansa

das dos vinte 
peões presentes.

A corrida do gado, 

"o 

povoamento 
d

Amazônia 
pelas patas do boi", pode 

nã

ser economicamente 
perfeita: o gado 

bra

sileiro tem o problema de aftosa, um

febre transmissível 
que afeta 

quase 
tod"

nosso rebanho e torna sua carne inaceitá

vel em alguns dos maiores mercados in

ternacionais; muitos 
geólogos e ecologis-

tas acreditam 
que as pastagens da Ama-

zônia, 
por estarem em solos fracos, atin-

gidos por muito sol e muita chuva, breve

perderão sua vitalidade natural, tendo de

ser adubadas e tornando-se, assim, antí-

econômicas; além disso,, criam poucos

empregos — só 17 000 em tôda a área

aprovada até o fim do ano. Mas é, de

longe, a de números mais espetaculares

Vinte 
peões no acampamento que 

visi-
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ida sc desviar e os antropólogos 

grilarem

tamos, mais 330 nos outro* espalhados

pelos 
193 000 hectares da fazenda Co-

deara, uma área quase duas vêzes o ta-

manho do Estado da Guanabara; em

tôdas as fazendas 
que surgiram 

graças

aos incentivos fiscais da Sudam, um nú-

mero estimado entre 50 000 e 110 000

" 

peões.

De cada seis projetos que querem os

incentivos fiscais 
que o governo destina

à Amazônia, três são 
para atividades

agropecuárias.

A Sudam aprova uma média de cinco

novas fazendas 
por mês. No comêço de

abril elas eram 253, no fim dêste ano

deverão ser 
perto de 280. No fim da dé-

cada — se os incentivos fiscais e o ritmo

de aprovações de projetos continuarem,

como se 
prevê 

— 
serão 700.

Os tamanhos e rebanhos das fazendas

amazônicas não se medem por padrões

de fazendas de gado de São Paulo, Mi-

nas ou Rio Grande do Sul, muito menos

do nordeste: são dimensões também ama-

zônicas. A Suiá e a Codeara são dai

maiores, mas normalmente é raro o pro-

prietário que não tenha 100 000 hecta-

res, uma área equivalente a um terreno

de 10 
por 100 

quilômetros. Quase sem-

pre só compromete, em um primeiro

projeto na Sudam, um quarto da área de

sua 
propriedade, o tamanho médio das

fazendas aprovadas é de 25 000 hectares.

Somando tôdas as áreas de fazendas

aprovadas ou previstas para serem apro-

vidas até o fim dêste ano, tem 70 000

q lilômetros 
quadrados, um país quase

como a Áustria (83 849). Somando tôdas

a; áreas 
já em poder dêsses investidores,

deve-se ter 
por perto de 280 000 quilô-

metros 
quadrados (4 vêzes 70 000),

mais 
que o Reino Unido (244 000).

Se os 
pecuaristas conseguirem resolver

seus 
problemas 

— alguns graves (veja

argumentos 
dos ecologistas na página

145 —, 
poderão ter um sucesso extraor-

dinário. Duas indústrias — frigoríficos

e lacticínios — 
já foram aprovados pela

Sudam. A 
posição da Amazônia em rela-

Ção aos mercados europeus e americanos

é estratégica, seus custos de transporte*

Para essas áreas seriam imbatíveis por

argentinos e australianos, os grande,

competidores nesse setor.

Dê 
uma olhada no globo 

— no*

diz em Belém Guilherme Cardoso, di-

retor da Companhia Agropecuária do

Fará, uma aventura conjunta do Kings

Ranch (49,8% das ações), da Swift

(24,9%) e da Armour (24,9%), três dos

maiores 
grupos mundiais da carne, 

que

para garantir sua presença na área estra-

tégica 
já comprou 

perto de Paragominas,

na Belém—Brasília, 163 000 hectares de

terra, onde 
pretende fazer uma fazenda-

modêlo, criar um rebanho de reproduto-

res e, futuramente, talvez construir um

imenso frigorífico.

Metade 
da 

população do mundo

passa fome, está prevista uma escassez

de alimentos 
para as próximas décadas.

A região Amazônica está fadada a ser

o grande centro exportador de carne do

mundo.

Ainda em Belém. Sede da Sudam

— 
Superintendência do Desen-

volvimento da Amazônia. No 
ga-

binete do superintendente da

Sudam: o 
general reformado

Ernesto Bandeira Coelho.

Maria Brígido, relações-públicas da

Sudam, parece preocupada nesta quarta-

feira de muito movimento. Alta, loira, ar

prussiano, não 
precisa se esforçar muito

para mostrar 
que é eficiente:

Às 11 horas, o senhor tem a posse

do nôvo presidente do Banco da Amazô-

nia, general. Os ministros já estão a ca-

minho.

Maria diminui o número de entrevistas

da agenda do general. Tira um jovem

industrial de Manaus que vinha em busca

de incentivos fiscais. Quer saber se pode

tirar o presidente do Peace Corps, orga-

nização de voluntários americanos 
que

vêm 
propor auxílio à região.

O general percebe a afobação da auxi-

liar:

Temos 
que ter calma, dona Maria!

O barco-aloiamento da Camargo

Corrêa, no rio Aripuanà.

.

Neste mesmo dia, às 11 horas da

manhã, Faculdade Federal de

Medicina do Pará, salão nobre.

 |
¦*v]Ê

Na mesa de autoridades, o general está

ao lado de gente importante: Rubens Vaz

Costa, diretor do Banco do Nordeste.

Nestor Jost, presidente do Banco do Bra-

sil, Emane Galvêas, 
presidente do Banco

Centra], Costa Cavalcanti, ministro do WL

Interior. De terno e gravata escuros, de-

pois de uma pausa estudada e de um

olhar abrangente sôbre o auditório, fala

o ministro Delfim Netto:

— 
O Brasil é um país 

voltado 
para o

desenvolvimento. E desenvolvimento é

um processo de alterações. Êle mexe com

tôdas as estruturas. No desenvolvimento,

cada um de nós muda sua função dentro

do 
país e o país muda sua função no

contexto mundial. Buscando o desenvol-

vimento, o país corre o risco de desfigu-

rar-se, de perder-se a si mesmo. O Brasil

não busca só o desenvolvimento. Busca

o desenvolvimento, mais integração.

As 
palavras do homem forte da políti-

ca econômica brasileira não eram apenas

as necessárias à posse do nôvo presidente

do BASA (Banco da Amazônia), Jorge

Babot de Miranda. Delfim comparecia a

Belém com toda a cúpula financeira do

país, também 
para demonstrar 

que o go-

vêrno está valorizando a Amazônia, um

dos elementos-chaves da 
política do go-

vêrno.

Neste mesmo dia, na sala do su-

perintendente, 3 horas da tarde.

No 
grande Brasil pintado na 

parede,

a Amazônia aparece destacada com seus

contornos em vermelho. O general fala

de seu tamanho e significado. Na con-

versa aparecem complicados 
problemas

administrativos, 
planos, táticas estraté-

gicas. Sobram números impressionantes:

vigésima 
parte da superfície terrestre; um
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A 30 quilômetros 
de Manaus, trecho asfaltado da Manaus—

Porto Velho, a primeira estrada a ligar o Amazonas com o sul.

Homens britam pedras para '""i^ «#••« MVV"

Transamazônica, perto da Belém—Brasília, os trabalhadores.

Moças que acompannam

Molina,o engenheiro 
que gosta 

do arco íris, m

fM

quarto 
da água doce do mundo; um têr-

ço das florestas mundiais; três quintos

da área do país; menos de um centésimo

das estradas de rodagem brasileiras; nem

a décima parte do consumo per 
capita

de energia do resto do país; 
dez vêzes

menos telefones por 
habitante; esgotos

só nas capitais.

Os assombrosos números da Amazônia

parecem 
responder automàticamente a

qualquer crítica. Mas o general Bandei-

ra, um gaúcho septuagenário que passou

trinta anos na região, muitos dêles ajiu-

dando a marcar a linha de nossas fron-

teiras, ainda se desculpa:

— Não é tarefa para ser executada

em quatro anos.

Nos seus cinco anos (foi iniciada em

28/09/1966), a Sudam mudou o ritmo

da Amazônia. As fazendas de gado

criadas com seus incentivos estão alte-

rando a paisagem. As descobertas, ml-

nerais. incentivadas pelo órgão, pode-

rão levar a área a produzir a maior par-

te de nossas divisas. Com a Sudam, 257

novas indústrias estão se instalando na

região; 
quatro centrais elétricas começa-

iam a ser construídas; e a renda per ca-

pita da área subiu de 190 para 210 dóla-

res anuais.

Muitas coisas, entretanto, não funcio-

naram. A indústria, por exemplo, não se

desenvolveu uniformemente, e o que ex-

plica o atraso de muitos setores é talvez

o principal problema econômico do de-

senvolvimento da Amazônia: a falta de

gente e, portanto, de mercado consumi-

dor. Excluindo os pedaços do Maranhão,

do Mato Grosso e Goiás enquadrados na

Amazônia por força de lei*, mas 
que

são mercados mais acessíveis às indús-

trias do nordeste e do sul, a região fica

* 
Pela lei n.° 5 173, de 27 de outubro de

1966, a Amazônia legal abrange a região

correspondida pelos Estados do Acre,

Pará e Amazonas, pelos Territórios Fe-

der ais do Amapá, Roraima e Rondônia,

e ainda pelas áreas do Estado do Mato

Grosso ao norte do paralelo 16, do Esta-

do de Goiás ao norte do paralelo 13 e do

Estado do Maranhão a oeste do meridia-

no 44.

com 3,57 milhões de pessoas 
de baixo

poder 
aquisitivo e espalhadas por um

verdadeiro continente.

Os industriais que montaram suas fá-

bricas em Belém, acreditando que pode-

riam vender — cerveja, por exemplo —

no Acre, logo descobriram que 
Belém

está tão longe de Cruzeiro do Sul (Acre)

quanto 
de Florianópolis (Santa Catari-

na). E, além disso, se conseguissem che-

çar a Cruzeiro do Sul depois de uma

viagem de semanas, encontrariam uma

minoria de gente miserável, incapaz de

comprar pinga.

Com a criação da Zona Franca de

Manaus (28/2/1967), surgiram algumas

outras possibilidades. 
Através da Zona

Franca, um industrial pode importar

máquinas e equipamentos sem quaisquer

taxas. Combinando essas vantagens com

as isenções fiscais da Sudam e a possibi-

lidade de usar dinheiro do imposto de

renda de investidores interessados, as

atrações igualaram-se então aos riscos.

Distrito industrial de Manaus,

uma área 
que 

mede 10 
quilôme-

tros 
quadrados 

ao norte da cida-

de e às margens do rio Negro.

O funcionário da Siderama — Side-

rúrgica do Amazonas — 
que nos acom-

panha para visitar a indústria fala da

vida de prazeres da cidade. Refere-se a

grandes libertinos locais, diz que Ma-

naus deve ser um dos locais onde mais

se faz o amor no país, fala do caráter

erótico do calor tropical e dos 
"banhos"

(piscinas de água corrente) da cidade.

Chegamos à siderúrgica em constru-

ção. O industrial 
que nos recebe, José

Carlos Molina, mineiro de 31 anos, enge-

nheiro metalúrgico, superintendente in-

dustrial da Siderama, fala da siderúrgica:

— Somos isentos de tudo: não paga-

mos impostos municipais, estaduais nem

federais. Não 
pagamos o imposto sôbre

circulação de mercadorias, o imposto sô-

bre produtos industrializados, o imposto

de renda. Graças às facilidades da Zona

Franca, importamos sem pagar 
taxas, 

pa-

gando menos 
t que em qualquer outro

lugar do Brasil pelo mais moderno equi-

pamento do mundo. Do Distrito Indus-

trial de Aratu (perto 
de Salvador, Bahia),

para cá, não existe outra siderúrgica. Co-

mo podemos não dar certo?

A Siderama deve produzir, a partir de

1972, 60 000 toneladas de aço por ano.

Se o mercado melhorar, passará para

120 000. Mesmo assim, ainda será uma

das menores siderúrgicas do país. Mas é

a única da Amazônia, e o seu terceiro

maior investimento (40 milhões de cru-

zeiros, já aplicados, mais 130 
previstos.

20 000 acionistas). Sua existência no

meio da selva é um desafio, seu futuro

é ainda 
povoado de incertezas, embora

ela esteja programada para sobreviver

mesmo 
que só o mercado de Manaus

compre os seus produtos.

Com a Zona Franca, o govêrno pre-

tende incentivar os industriais a mergu-

lharem mais 
para dentro da Amazônia,

abandonando a zona de influência de Be-

lém, 
quase fora da selva, mas onde se ha-

viam concentrado 46% das primeiras 
fá-

bricas. Mas novamente a falta de gente 
é

o problema. Em tôrno de Belém ainda

existe algo parecido com um mercado de

transportes'e, comunicações 
para 

distri-

buição das méfeçadorias. Somando a po-

pulação da capita? com a da vizinha Zona

Bragantina —série de municípios em tôr-

no de Bragança —, tem-se, numa área de

14 420 
quilômetros quadrados, uma po-

pulação de 908 380 (censo de 1970).

portanto uma concentração demográfica

de 68 habitantes 
por quilômetro quadra-

do. E a rêde de estradas da região, além

de estar ligada com o sul (pela Belém—

Brasília) e com o nordeste, é quase 
tão

densa 
quanto as do resto do país (veja 

o

mapa 
que acompanha esta edição). Mas

Manaus, 1292 
quilômetros a oeste de

Belém, no meio da selva, está isolada por

terra do resto do Brasil, tem apenas

314 197 habitantes e faz parte 
de uma

região com 0,61 habitantes 
por quilôme-

tro 'quadrado. 
Pequenos 

grupos 
locais,

sem 
grande experiência empresarial.
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Trecho da Transamazônica,

perto de Altatnira.

sabe como a siderúrgica 
pode 

nâo dar certo

aproveitaram as incríveis facilidades

existentes para montar fábricas de pe-

quena escala de produção, das 
quais a

Siderama é o exemplo mais ousado.

Grupos mais fortes tentaram outra saí-

da: vender a produção no sul, montando

cm Manaus produtos de alto preço, cujo

transporte até o mercado não encarecei-

se demais os custos. Jóias, por exemplo.

Duas indústrias de Manaus já compram

ouro e diamantes nos garimpos da re-

gião, fabricam 
jóias caras, transportam

como bagagem aérea e vendem em São

Paulo e no Rio. Ficam assim com as fa-

cilidades do norte (ausência de impostos,

incentivos fiscais) e o mercado do sul.

O mais 
poderoso grupo econômico ama-

zonense, o de Izaac Benayon Sabbá —

dono de grande parte 
da produção de

juta, de 50% do comércio de combustí-

vel, da única refinaria de petróleo do

norte, de uma fábrica de tacos, um cur-

tume, três lojas comerciais e de restos de

uma rêde de abastecimento ao comércio

extrati vista — está montando um grande

estaleiro naval (Estanave) com as mes-

mas intenções dos joalheiros.

De 
qualquer forma, o 

problema 
do

mercado 
persiste. O govêrno Mediei ten-

ta então um salto na escalada da con-

quista da Amazônia — determina a cons-

trução com a intenção de abrir caminho

para que se desloque para 
a Amazônia o

que parece ser o fator de desenvolvimen-

to ausente: massa humana.

Num táxi aéreo de cinco lugares

transformado em hidroplano9

Amâncio Chiodi sai de Manaus

com técnicos da construtora Ca-

margo Corrêa. Vai visitar os ho-

mens 
que 

estão construindo o

trecho mais difícil da Transama-

zônica, 
de Prainha a Jacareacan-

ga, no coração da florésta.

Chove demais, não se vê 100 metros

adiante do nariz do avião que 
voa baixo.

a 10 metros da copa das árvores, dando

a impressão de tocá-las.

Vai acompanhando o rio. Primeiro o

Madeira. Em seguida o Aripuanã. Da-

pois de duas horas de vôo agitado e as-

sustador sobre o deserto povoado ape-

nas de água e verde, desce na superfície

das águas. Ainda de cima, vê-se um dês-

ses grandes barcos tipo residência anco-

rado à beira do rio, no início de uma

faixa descampada cavada na mata. O

avião desliza e aproxima-se do barco.

Homens barbudos, de botas sujas de ter-

ra vermelha, aparecem, saldos do barco,

vindos da selva. Querem notícias, cigar-

ros, coisas da cidade. Um engenheiro alto.

que está há meses ali no meio da mata,

é o mais ansioso. Quer aproveitar a volta

do avião e ir para casa. Uma notícia ou-

vida 
pelo rádio do barco o deixou ansio-

to demais, incapaz de trabalhar: a mu-

lher foi 
para o hospital, um filho vai

nascer.

Depois, Ércio Dias Pereira, o homem

inquieto de 42 anos, engenheiro da estra-

da, iria saber que sua mulher Francisca

tinha passado bem e a criança nascera

gorda e forte. Era menina. No mesmo

dia em que Chiodi o encontrou, ele via-

jou para a Paraíba, onde estava a sua

mulher. Até então vivera em duro traba-

lho. Sua firma, a Camargo Corrêa, uma

das dez maiores empreiteiras de constru-

ção do mundo, constrói o trecho mais

difícil da Transamazônica. Para se che-

gar até o ponto onde teve de iniciar os

trabalhos, só de avião cu através de um

rio de navegação precária. A partir de

agosto, com o rio secando, só navios ps-

quenos. 
de. no máximo, 15 toneladas, 

po-

dem atingir o acampamento. Saindo de

Manaus, é uma viagem de quatro dias.

No inverno do começo do ano, com

o rio cheio, um comboio de chatas veio

de Nova York a Novo Aripuanã em

treze dias com os 22 tratores de 36 e 40

toneladas necessários ao início das obras.

O chefe do escritório da emprêsa em

Manaus fala dessa ligação incrível entre

o mundo superdesenvolvido e a selva,

como de um acontecimento histórico. E

seguramente tem razão.

Itaituba, margem do rio Tapa-

jós, 
última cidade do Pará no ro-

teiro da Transamazônica. Rai-

mundo R. Pereira e um engenhei-

ro do Departamento de Estradas

de Rodagem do Pará andam

pela 
rua 

principal da cidade.

São 10 horas da noite e perdemos o

barco para atravessar o rio. Tínhamos

saído às 8 horas do acampamento dos

trabalhadores da Emprêsa Industrial e

Técnica, firma do Rio Grande do Norte,

responsável 
por 300 quilômetros da

Transamazônica, instalada do outro lado

do Tapajós, em frente a Itaituba. Em

vinte minutos conhecemos a cidade: algu-

mas dezenas de casas melhores à mar-

gem do rio e casebres miseráveis nas

poucas outras ruas restantes. Depois

fomos 
para a 

"boate" 
local. Numa casa

de madeira escondida numa capoeira,

seis prostitutas de aspecto sofrido —

uma muito môça e já sem dentes, outra

velha e goida, uma magra debochada e

bêbada — são disputadas por uns cem

homens, a maioria trabalhadores que

constroem a estrada. Boa parte da turma

é da nova emprêsa que chegou para

construir o trecho que sai de Itaituba e

vai até Jacareacanga (onde se encontra-

rá com a Camargo Corrêa em dezembro

de 1972, se os planos 
derem certo). Al-

guns poucos se revezam com as mulhe-

res e a maioria fica olhando, meditativa,

bebendo cerveja. Voltamos à cidade e o

barco das 9 e meia já se foi. O engenhei-

ro do Departamento de Estradas de Ro-

dagem do Pará tem experiência dessas

ocasiões. Bate à porta de um conhecido

que tem um motor de pôpa. Em seguida

estamos cortando o belo e quilométrico

Tapajós. São sempre magníficas essas

travessias: sobe água em gôtas da quilha

do barco e ela vem bater no nosso rosto,

refrescante; não há lua no céu nem luzes

na cidadezinha adormecida; as estréias

em bandos correm atrás de nuvens. O

engenheiro fala da estrada. Diz 
que ela

8EGl'E
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Zé Curioso, o nordestino, foi ver como é 
que 

era

foi um presente na sua vida. Kecèm-for-

mado no Pará, veio para Itaituba ganhar

5 400 cruzeiros por mês, sendo 70% dis-

so a 
gratificação que o govêrno 

dá aos

funcionários empregados na obra. Ain-

da não recebeu a parte correspondente

às gratificações: o govêrno 
lhe deve

12 000 cruzeiros. Mas contando ccm

ela, até já marcou casamento com uma

môça de Itaituba.

A turma diz que o govêrno 
vai dar

êsse dinheiro no Natal, como presente.

O barco navega, êle medita. Revela-se:

Você acha que é verdade essa gra-

tificação ou eu estou sonhando?

O barco pára à beira do barranco da

margem. Tiramos o sapato para enfren-

tar a lama da subida.

Raimundo vai do verde do rio

Tapajós 
para 

o transparente Xin-

gu, de oeste a leste na Transa-

mazônica, de Itaituba 
para 

Alta-

mira. Está na 
pensão 

Cirandinha.

O quarto é individual, minúsculo mas

limpo. O banheiro fica no fim do corre-

dor, para todo mundo. E o preço 
da diá-

ria é 50 cruzeiros. O dono — um cea-

rense 
gordo por inteiro, sem barriga,'cara

de árabe — 
passeia entre os clientes, de

bermudas, com uma toalha e uma bom-?

ba de inseticida nas mãos. Bate nas mos-

cas, fulmina-as com bombadas. É domin-

go, os hóspedes escrevem cartas, ou espi-

cham-se nas cadeiras da Varanda da pen-

são — 
que fica de frente para uma da»

dez ruas da cidade. Há muita gente nas

ruas, rodas nos bares, carros vão e vêm.

Altamira é o lugar onde se respira a

euforia da Transamazônica. No fim do

ano passado, quando aqui estivemos, no

início das obras da estrada, não havia

nada 
parecido com a Cirandinha do cea-

rense. Três sujas pensões familiares rece-

beram a multidão de técnicos, funcioná

rios e visitantes, oferecendo somente

redes, 
promiscuidade e uma alegre hos-

pitalidade interesseira. Hoje, além da

Cirandinha, há até um hotel de verdade,

com apartamentos individuais.

A 50 
quilômetros 

de Altamira,

Cláudia Andujar fotografa uma

das famílias 
que 

o INCRA le-

vou 
para 

a Transamazônica. Rai-

mundo 
já passara 

dois dias com

os novos retirantes. Cenas das

visitas:

O dono da casa está lendo .uma carta

do irmão que ficou no Rio Grande do

Norte:

"José, 
o inverno aqui firmou-se do

dia 1.° de abril (1971) para cá, não tenho

nada de lavoura, pois fiz quatro plantas

e nada tenho, motivado por 
verão e uma

forte lagarta que 
até hoje nem veneno

a domina.

"José, 
fiquei satisfeito em saber que

estás satisfeito. Quando escrever conte

as novidades daí, como são as planta-

çces, se a terra é boa e fértil e se já

plantou e já foi abrir uma conta no

banco".

O caçula, Francisco, está explicando

por que gosta dali:

Estou treinando de 
"lobinho" 

(es-

coteiro) com seu Garcia, enfermeiro do

INCRA. E tem tanto brinquedo, essas

cordas (cipós) penduradas nos paus pra

gente se balançar...

Dalva, a filha solteira, de vinte anos,

está dizendo por que não gosta tanto

assim:

Eu era balconista numa loja de

confecções. Ganhava 128 cruzeiros por

mês. Aqui estou parada, minha ocupação

é matar pium o dia inteiro (pium, mos-

quitinho sanguessuga, silencioso e irri-

tante, que deixa bolotas no corpo).

Teresinha, a de dezenove anos, está

dizendo coisa 
parecida:

Sinto saudades demais, das amiza-

des, das festas, das praias, da gente mi-

nha...

O pai está desdizendo as duas:

Pois eu pdejo pra 
ver se sonho,

mesmo 
que seja com o sitiozinho que

deixei 
per lá, e nem me lembro de nada.

Lá eu trabalhava aperreado, a terrinha

de 11 braças de bôea (22 metros) por

meia ligua (3 quilômetros) de fundos,

vendo a família crescer e tudo ficar pe-

queno. Olhava pro céu todo dia, dizen-

do: 
"Ai, 

meu Deus, 
quando vem uma

chuvinha". Não via futuro. Lá não se

vê mais mata, tem 
gente demais e quem

fêz, fêz, 
quem não fêz, não fêz, não tem

mais jeito. Alguém me disse ou eu

sonhei que nessa tal de Transamazô-

nica a gente como eu podia ter uma

casa, terra, salário, mantimento, semen-

te, escola, hospital, financiamento de

banco e etc. e tal. Eu disse 
pra mulher:

''Se 
a gente encontrasse tudo isso em

algum lugar, seria no céu. Mas, se a gen-

te encontrar lá a casa e os 100 hectares

de terra que estão dizendo, já é bom

demais".

Seu José Curioso veio saber como era.

Pegou a família, a mulher, os nove fi-

lhos, mais üm sobrinho e deixou São

Gonçalo, no Rio Grande do Norte, sem

saudades. 
Quarenta anos, saudável, ale-

gre, prosa rioa e coração animado. É o

chefe de uma das 
primeiras cinqüenta

famílias 
que o govêrno levou de vários

cantos do país para o polígono de terras

férteis entre Altamira e Itaituba. Está

feliz com seu meio ano de Amazônia.

Não encontrou realmente o céu, como

desconfiava. Os planos do INCRA esta-

vam no comêço, as coisas atrasadas e —

o pior 
— uma recepção violenta dos

piuns que, enquanto durou o inverno,

não saíram da pele de todos, obrigando

as mulheres a usar calça comprida e a

esposa a usar umas meias de 
fyitebol

vermelhas e pretas, como se fôss£ ata-

cante do Flamengo, depois de passar

uma semana de cama, com mais dé mil

picadas na perna.

Mas encontrou a casa de quatro cô-

modos e os 100 hectares de terra, emprê-

go para alguns filhos, no próprio IN-

CRA, e com isso ficou acreditando na

nova vida.

— 
Os primeiros dois anos vão ser de

sofrimento, mas depois tenho a real cer-

teza de que quem trabalhar faz sua feli-

cidade. Quem não trabalha, não tem

canto bom.

A família do seu José Curioso é uma

das 100 000 que 
o govêrno pretende le-

var 
para a Amazônia nos próximos cinco

anos. Os 12 000 quilômetros da estrada

que o govêrno pretende abrir na região

nesse mesmo tempo constituem a espi-

nha dorsal dêsse plano. Um decreto do

govêrno,- do comêço do ano — o mesmo

que desapropriou o polígono 
—, estabe-

leceu 
que tôdas as terras devolutas situa-

das numa faixa de 200 quilômetros 
de

largura ao longo de tôdas essas rodovias

serão usadas nesse 
grandioso plano de

colonização. Como a maioria das terras

à margem des:-as estradas não tem dono,

o govêrno ficou então com mais de 2

milhões de quilômetros quadrados, num

país maior que o México, para distribuir

aos 
que quiserem abrir a Amazônia. Co-

mo João Curioso, mais de mil famílias

já se instalaram à beira da Transamazô-

nica ou de outras estradas 
(veja a pági-

na 210) para tentar a conquista da Ama-

zônia.

Em Altamira termina o nosso filme

de andanças 
pela Amazônia de ontem,

hoje e amanhã. Ê uma história sem con-

clusão, 
porque está em andamento. A

tentativa atual de conquista definitiva

não é a primeira. Mas nunca foi tão es-

petacular: as maiores companhias mine-

radoras do mundo investindo e disputan-

do bilhões de cruzeiros; os maiores 
gru-

pos industriais do sul do 
páís construin-

do as superpastagçns da maior aventura

da pecuária mundial no momento; milha-

res de 
quilômetros de estradas sendo

abertos no coração milenar da floresta;

um plano de colonização 
que prevê um

deslocamento humano comparável ao

êxodo do 
povo hebreu. 

Qual será o re-

sultádo? Alguma coisa 
que pode não ser

a melhor nem a desejável, mas 
que pa-

rece 
grandiosa e destinada a ter grandes

conseqüências, foi irreverslvelmente dis-

parada na Amazônia. FIM
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A revista Quatro Rodas teve uma 
grande 

idéia. Em sua edição de outubro está

lançando um concurso 
genial.

Quem é o Melhor Motorista do Brasil?

É um desafio para aquelas pessoas que sempre acham que a culpa

é dos outros. Vamos ver se elas passam 
nos nossos testes.

Você vai se interessar 
porque o concurso é fascinante, desafiante e

gostoso de fazer. Estamos levando em consideração conhecimentos de trânsito,

mecânica, habilidades práticas ao volante etc.

Vamos testar seus reflexos, sua 
paciência, sua 

gentileza, sua segurança, tudo.

Vamos 
provar que dirigir bem não é correr muito ou saber fazer uma baliza

ràpidamente.

Êste concurso também vai 
|ervir para provar que é preciso saber dirigir bem para viver

Aceite o desafio. 
Seja o melh

?
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bem e aproveitar as boas coisas da vida. Os prêmios? Os prêmios vão fazer você ficar com

água na boca. 0 primeiro prêmio é um Dodge Charger.

Se você ficar em segundo lugar, ganha um Opala SS 4.100. Em terceiro lugar você

também vai ficar feliz com um Corcel GT.

Sé você finar em nuarto lunar nanha um Fuscão. Ainda há menções honrosas

para os 6 seguintes classificados. E prêmios de consolação para mais 30.

Em Quatro Rodas de outubro estão as bases desse sensacional concurso

e os primeiros testes para você fazer. Participe e ganhe.

Precisamos descobrir o Melhor

Motorista do Brasil.

Ele merece nossa admiração e nosso respeito.

PROCESSO N.° 408.113/71 — CARTA PATENTE 326 E UITI grande prêmiO.
 Outubro

IquSrõ^B ^m

motorista. Use Mobilou super



Só agora podemos pensar,em abrir

uma conta para êle.

Quem sabe, uma caderneta de poupança.
Mas ele já vinha contando com o nosso

apoio há muito tempo.

Desde que a notícia ficou confirmada,

e o futuro pai começou a se preocupar
com as despesas que estavam por vir.

Aí procurou o Bamerindus.

E foi atendido como qualquer
dos nossos clientes: muito bem.

Recebeu na hora um

financiamento para medico,

hospitalização,

remédios.

Um verdadeiro

parto sem dor.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
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O futuro pode 
ver duas

Amazônias: uma é bela e

colorida; técnica, ciência e

imaginação foram 
usadas para

torná-la a terra maravilhosa

onde vivem em harmonia a

natureza e o 
progresso. 

A outra

é absurda: os recursos naturais

foram destruídos, a vida

selvagem desapareceu, os colonos

vivem nas capoeiras raquíticas

que 
substituíram as matas

arrasadas. Nas 
páginas

seguintes estão os 
problemas da

ocupação da Amazônia, com um

longo documento sobre seus

personagens mais controvertidos:

os estrangeiros.
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O homem foi destruindo os re-

cursos naturais de seu mundo

como se eles fossem inesgo-

taveis. De repente, água pura.

florestas, ar limpo, terras dis-

poniveis 
tornaram-se escas-

sos. Qual então o significado

atual da Amazônia, folha ver-

de no mapa do mundo, onde

estão 1 20 da area. 1 5 das

aguas. 1 3 das madeiras do

planeta 
e onde se produz 

boa

parte 
do oxigênio da Terra0

O grafico e uma projeção do futuro

teita no Ma ^achusetts Instituto oi

Technolog\. KL \. MtMra a \ariação da

qualidade da \ida, 
poluição, recur-

mis naturais e população, 
supondo

que todo ano se invicta mai> 20r\ de

capitais no esforço do deter a deterio-

ração das condicões de \ida na Terra

J



Civilização alé hoje (em sido sinônimo

da mala arrasada. I loje.eem mil

pessoas 
vivem da destruição da floresta

amazòniea.Ci vi 1 izaçào ou ameaça?

"""""I"-

viajante 
que usasse

a máquina do tem-

po para recuar

8 000 anos e se

transportasse até o

lugar onde é hoje

o deserto do Saa-

ra 
poderia definir

assim a paisagem

encontrada, 
"ê 

um

inferno verde."

1900 1010 1*40 1000 1000 2000 2020 2040 2000 2000 2t00NaqUele tempO, O

areai sem fim de agora era uma floresta como a da Amazônia.

Mudanças de correntes aéreas reduziram as chuvas. Povos

nômades invadiram a região e passaram a derrubar as árvores

sobreviventes. Quando a última caiu, foram embora. Ficou

só o deserto.

Por mais assustadora 
que seja essa notícia, atualmente as

ameaças 
que pesam sobre os recursos naturais do planêta são

maiores. Oitenta séculos atrás, o homem dispunha de um po-

tencial destrutivo infinitamente menor. O homem neolítico,

com seu machado de pedra, não poderia, ainda 
que quisesse,

fazer marcas 
profundas na natureza. A descoberta do fogo e

o hábito de usar madeira como combustível ou material de

construção aceleraram o processo destrutivo. Os tratores re-

presentaram um avanço enorme no arsenal que se dispara con-

tra o verde. Usa-se napalm 
para abrir clareiras nas matas, e

desfolhantes 
químicos para impedir o * crescimento da vegeta-

ção. Hoje, calcula-se precàriamente que metade das florestas

desapareceu desde 
que o primeiro homem desfechou o 

primei-

ro golpe contra a primeira árvore.

"Reflorestamento" 
é uma palavra muito nova e seus efei-

tos ainda são pequenos para pagar os erros dos milênios ante-

riores. No fim do Império Romano, a península Ibérica era

habitada 
por 70 milhões de pessoas. Hoje, menos de 50 mi-

lhões de espanhóis e 
portuguêses não conseguem mais arran-

car da terra cansada os alimentos suficientes. A cada 
quatro

anos, uma safra completa tem que ser importada. A penín-

sula, ao 
que parece, era coberta por florestas vigorosas, desde

Biscaia até o estreito de Gibraltar. Atualmente não restariam

nem 5% delas. A paisagem grega teria tido o mesmo destino

trágico. Setenta 
por cento da Grécia clássica eram florestas.

Nascentes e rios brotavam de toda 
parte e a terra era fértil.

Hoje, só 5% do país é coberto de mata. A fauna 
quase não

existe e a terra deslizou das encostas dos morros, matando os

rios e aterrando as fontes. Apenas 2% do humo da terra so-

brevive e só um quinto do solo serve para agricultura. A terra

descoberta e pelada tornou-se 
pobre.

Civilização tem sido sinônimo de mata arrasada. E por

isso as áreas 
pouco civilizadas são hoje o refúgio do verde.

Largas 
porções dos trópicos sempre foram desabitadas ou

habitadas 
por povos nômades, cuja influência sôbre a vege-

tação não era maior do 
que a de qualquer outra 

população

animal. Depois de 1492, nós casos das Américas do Norte e

Central, e de 1500, no caso do Brasil, a civilização chegou.

Com ela o desmatamento. Os portuguêses começaram a colo-

nização derrubando e exportando 
pau-brasil. O mesmo via-

jante da máquina do tempo 
que sobrevoasse o Brasil em

1500 veria 
pelo menos 30% mais de florestas do 

que vê hoje.

Mas a maior de todas as florestas tropicais, a da Amazônia,

sobrevive. Ali, fora das margens dos rios e mesmo assim em

pontos esparsos, o homem mal deixou marcas de sua passa-

gem. Nos anos 60, a conquista da Amazônia sofreu uma ace-

leração brutal. Derrubar a mata é hoje uma das maiores fon-

tes de emprêgo da região. Nas seis grandes estradas federais

em construção trabalham cêrca de 6 000 homens que passam

oito horas por dia golpeando as árvores. Na limpeza da mata

para os pastos dos projetos agropecuários da Sudam, trabalham

não menos 
.de 50 000 pessoas. Segundo estimativas de Hans

Hodenhir, vice-gerente da Brumasa, empresa holandesa 
que

faz compensados de madeira em Pôrto Santana (Amapá), pe-

lo menos 15 000 pessoas 
vivem exclusivamente de derrubar

troncos de uma árvore, a virola, 
para as grandes serrarias das

vizinhanças. Uma estimativa muito conservadora pode con-

siderar 
que pelo menos 30 000 pessoas fazem a mesma coisa

para as serrarias em outras regiões do Amazonas.

O sistema de agricultura 
primitivo praticado pelos caboclos

também destrói parte significativa da mata.

— 
Estimamos de modo muito otimista que 300 000 hecta-

res de floresta são, de diferentes maneiras, e principalmente

pela agricultura nômade e empírica, sacrificados anualmente

— diz Francisco Guerra, engenheiro agrônomo e florestal em

livro editado 
pela Sudam.

Além disso, muitas 
pessoas se dedicaram a pôr fogo na mata

sem nenhum objetivo aparente. Pelo menos metade da ilha de

Caviana foi destruída assim. Uns 25 000 hectares da ilha de

Marajó também.

Mesmo assim, êsses primeiros sinais da presença do homem

na Amazônia não 
passam de arranhões no compacto e desa-

fiador bloco verde. Existem ainda 
poucas serrarias e 80% da

madeira 
que se exporta do Brasil, em volume e cruzeiros, não

sai da Amazônia, mas dos 
pinheirais do sul.

Ao mesmo tempo, o corte é feito só à beira dos rios e iga-

rapes, de onde o cortador 
pode entregar o tronco abatido aos

rebocadores das serrarias. Ê um corte seletivo: derruba-se

uma árvore aqui, outra a 100 ou 200 metros da 
primeira,

porque a floresta não é homogênea. Nela crescem mais de

4 000 espécies. Aparentemente, a grande floresta é indestrutí-

vel. Como imaginar 
portanto que as 100 000 

pessoas que hoje

têm o seu 
ganha-pão na derrubada da mata serão bastante for-

tes 
para destruir ou mesmo alterar tal 

prodígio?

Na verdade, nenhum cientista se atreve a dizer 
que por-

centagem da mata 
pode ser devastada sem grandes conse-

qüências para a região. Em têrmos mundiais, as conseqüên-

cias são ainda mais difíceis de 
prever. De certo, sabe-se 

pou-

co. Mas, embora o processo civilizador seja ainda tão 
jovem e

à 
primeira vista inofensivo, algumas especulações sobre seu

futuro são 
perturbadoras.

A principal atividade de ocupação física da Amazônia —

e de destruição de suas florestas — é a agropecuária. 
"O 

po-

voamento 
pelas patas do boi": isso o que muitos acham o

caminho natural e correto 
para abrir a região à 

"civilização*'.

Os 
projetos aprovados 

pela Sudam com êsse objetivo 
já são

quase trezentos e seu número cresce sem nenhuma limitação

aparente. A legislação da Sudam só admite a derrubada de

50% da mata virgem na área do projeto que recebe incentivos

fiscais. Ê uma posição mais 
protetora que o Código Florestal.

*Êste 

só exige 30% de reservas. Pela Sudam, o dono também

não 
pode derrubar a vegetação de beira dos rios, morros e

nascentes. Mesmo assim, no total de projetos aprovados, está

prevista e está sendo feita a derrubada de cêrca de 3 milhões

de hectares de floresta, 1% de tôda a área coberta 
pela mata.

Isso é pouco ou muito? Considerando o total, é pouco. Mas

a Sudam tem apenas 
quatro anos de vida. Em relação a milê-



nios anteriores de natureza intocada, a porcentagem de ação
do homem sôbre a Amazônia sub u assim a níveis estratosféri
cos. O objetivo dos projetos, naturalmente, é forçar o nasci-
mento de um "Ciclo 

Amazônico", o ciclo do gado. O Brasil já
teve outros ciclos de monocultura. Esse último poderia ter
além dos benefícios os mesmos graves erros dos anteriores?
Dzia recentemente Clara Pandolfo, hoje diretora da Sudam:

A agropecuária intensiva poderá conduzir à devastação
do patrimônio florestal da Amazônia, do mesmo modo que os
ciclos econômicos da cana-de-açúcar e do café respondem pe-
la destruição das florestas do nordeste e do sul.

Para muitos, a derrubada de 50% da floresta é inevitável,
se persistir o atual ímpeto colonizador. Para Wilton Brito, co-

proprietário de uma empresa que faz a maioria dos projetos
industriais ligados à Sudam, só um milagre — ou uma aber-
ração genética — seria capaz de livrar a região desse destino:

Teríamos que descobrir um cruzamento de vaca com ma-
caco para ter um boi que pastasse em cima das árvores.

Como o "vacaco" 
não existe, os bois convencionais de

quatro patas e grande apetite para devorar a relva estão sendo
levados para a Amazônia.

Até onde podem ir sem conseqüências graves? Essa nova-
mente é a pergunta feita, agora em Manaus, a Wilhelm Brink-

mann, alemão dos quadros do Instituto Max Planck, doutor
em hidrologia, e atualmente chefe do setor de ecologia do INPA
— Instituto Naconal de Pesquisas da Amazônia. Ecologia é
a ciência da moda, o estudo integrado da natureza e dos gran
des ciclos naturais da vida terrestre Ficou muito popular nos

países industrializados com as atuais grandes campanhas de pre
servação do ambiente contra os vários tipos de poluição. Brink
mann é o único ecologista profissional que encontramos na
Amazônia.

— Eu sou contra as grandes fazendas de gado na Amazô-
nia, não porque a floresta me pareça mais bonita. Detesto os
conservacionistas românticos. As grandes derrubadas devem
ser evitadas por motivos justamente econômicos. A fertilidade
do solo tropical desmatado se esgota rapidamente. Em três ou

quatro anos, o humo que restou da queimada da mata não

produzirá a vegetação assombrosa da primeira colheita, nem
a vegetação razoável da segunda, nem a vegetação medíocre
da terceira. Por isso, em pouco tempo será preciso adubar o

pasto para a produção de carne. Será antieconômico.

Os técnicos mataram a floresta para
ver o que acontecia:

debaixo dela surgiu um
campo de areia branca, o deserto

3S$>nVr

o futuro, a paisa-

gem seria sinistra:

depois das primei-
ras pastagens vigo-

rosas, os bois co-

meçariam a comer

uma relva rasteira

e mesquinha. Iriam

então para mais

longe buscar me-

lhores pastagens e

BB 2100 recomeçar o ciclo
1900 1020 1040 »00 «80 2000 2020 2040 2060

comestível. Atrás de suas pegadas teriam deixado pobres e

inúteis pastagens.
Brinkmann sabe que poderia parecer loucura anunciar —

sem provar — a esterilidade de um solo que tem*uMa flo-

resta tão gigantesca. Buscou então a prova. PegoPsRs ins-

trumentos, escolheu duas áreas próximas, uma de floresta

e outra recentemente desmatada.

A experiência fora sugerida por um acontecimento involun-

tário e assombroso. Na reserva do INPA, a 26 quilômetros
de Manaus, alguns funcionários queriam jogar futebol. Der-

rubaram um retângulo da mata, tocaram fogo na madeira,

limparam a área, tornaram a derrubar e queimar a vegetação

rala que renasceu. Na terceira operação de queima e limpeza

não tinham mais nada a fazer. Despontou um campo de areia

branca como a das praias do rio Negro. Tinham descoberto sem

querer o deserto que a floresta evita e encobre.

Muito antes de Brinkmann, um outro alemão do Instituto

Max Planok já colocara a si mesmo essa perplexidade.
Harald Sioli, sessenta anos, passou dezessete anos na Ama-

zônia. Chegou antes da Primeira Guerra. Ficou alguns anos

como prisioneiro, num campo de concentração em Tome-

Açu, Pará, com japoneses. Mesmo assim apaixonou-se pela

região. Voltou este ano atrás de dados para a grande confe-

rencia internacional da ONU prevista para o ano que vem, em

Estocolmo, sôbre o "Homem e seu Ambiente". Em Ma*naus,

conta como descobriu que a exuberante floresta é na verdade

frágil e fácil de ser destruída:
— Estudava as águas dos rios e fiquei aturdido ao desço-

brir que elas eram quase puras, quase destiladas, excetuando,

por exemplo, as águas aqui diante de Manaus, que já poluí-
mos com óleos e esgotos. Que significava essa pureza? Certa-

mente, que as terras de onde vêm essas águas têm poucas
substâncias nutritivas. Caso contrário, pelo menos parte delas

se dissolveria com as chuvas e desceria até os rios. Mas, se

o solo não tinha nutrientes, como então explicar a presença
de uma floresta rica como essa sôbre êle? Voltávamos ao ini-

cio do problema, com uma dúvida ainda maior.

Brinkmann, na sua experiência, tentou medir o que Sioli es-

tudou apenas qualitativamente. Procurou o conteúdo nutritivo

(fosfatos, nitratos e sulfatos) nas duas áreas de sua pesquisa,
uma desmatada e outra virgem. Mediu, nas duas áreas, a quan-
tidade de nutrientes que vinham com as águas das chuvas e as

que saíam depois no subsolo e iam para os igarapés- mais pró-
ximos. Mediu também os nutrientes das águas que caíam das

folhas, dos galhos e dos troncos, na área de mata virgem. Sua

conclusão:
— As concentrações dos elementos nutritivos na área estuda-

da resultam da lavagem das árvores (folhas, caules, troncos

submetidos à ação das chuvas) e, até certo ponto, da atividade

ergânica dos animais, grandes e microscópicos, que vivem sô-

bre ou dentro do solo. A chuva não traz nenhum alimento im-

portante. O rio não carrega quase nenhum. E, como eles tam-

bém não existem na terra, altnata vive de si mesma.

A água da chuva remove sais minerais das folhas, galhos
e troncos, e deposita-os no solo para serem reabsorvidos pela
raiz. Folhas, galhos e troncos caem no chão e no processo de

apodrecimento são atacados pelos microrganismos do solo. A

grande quantidade de matéria orgânica em permanente pro-
cesso de decomposição passa a alimentar a mais variada e

ativa microfauna do mundo. Enquanto num campo limpo vi-

vem, por metro cúbico de solo, raríssimas dessas espécies, na

floresta amazônica um dos especialistas do INPA, o francês

Roger Arlé, já identificou mais de quinhentos desses micror-

ganismos. Estão permanentemente empenhados em comer a

mata velha para produzir alimentos para a mata que nasce.
Assim, toda a vida depende da própria floresta. É ela que

alimenta os microrganismos que fertilizam o solo e que, torna-
do fértil, permite o nascimento e crescimento de novas árvo-

SEGUI.
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A biosfera é a fina camada de subsolo,

águas e atmosfera próxima da

superfície do planêta onde existe vida.

Além de conter a vida, a biosfera tem

vida própria, que se manifesta através

dos ventos, chuvas, evaporações,

aquecimentos, resfriamentos e milhões

de processos físicos e químicos.

Como todo organismo vivo, a biosfera

pode morrer. Os dois gráficos 
destas

páginas mostram a importância das

florestas 
— e em particular da amazônica

— 
como órgãos que mantêm a vida da

biosfera. E que inclusive parecem 
tentar

desfazer as brutais ameaças que 
o

homem industrial despejou sôbre

seu próprio ambiente.

Acima: o homem retira do subsolo

petróleo, gás natural, carvão, formados

há milhões de anos. A queima 
desses

combustíveis produz 
energia para, por

exemplo, girar os motores, cozinhar o

arroz, alimentar os fornos a carvão.

Mas, além da energia que 
alimenta as

máquinas e fogões, a combustão

aquece o ambiente da Terra e produz

simultâneamente várias substâncias.

Algumas são tóxicas, poluidoras como

o monóxido de carbono, os

hidrocarbonetos, os óxidos de enxôfre.

Os efeitos nocivos dos poluentes

são variados, iriam desde o câncer até

as irritações comuns de olhos e

gargantas. 
Mas são os efeitos do CO2,

um gás que já existe normalmente na

atmosfera, os que mais ameaçam a

biosfera, jdevido à grande quantidade.

Por ano, o homem industrial lança no

ar de 12 a 14 bilhões de toneladas de

gás carbônico. Se todo êle ficasse

sôbre as cidades, os 
grandes centros

industriais já estariam inabitáveis:

seus habitantes morreriam numa'

atmosfera de gás carbônico, sem oxigênio.

Mas as florestas normalmente 
"comem"

êste para viver: pela fotossíntese

o transformam em celulose, matéria-

prima de seus esqueletos, e libertam

oxigênio para o ar. Com o aumento da

concentração de gás carbônico na

biosfera, as florestas do mundo

aumentaram sua atividade. Cada vez

recebem mais gás carbônico das cidades

e deslocam mais oxigênio em suas

direções.

Estima-se que os Estados Unidos

produzem em seu território apenas 40%

do oxigênio que consomem: o resto viria

através dos ventos..

Ao lado: um esquema feito por

cientistas da Universidade de Cornell,

EUA, e publicado.na 
revista 

"Scientific

American", para mostrar o valor dos

vários sistemas da biosfera (florestas,

áreas agrícolas, oceanos, cidades).

A área de cada anel é proporcional à

superfície que êsses sistemas

ecológicos ocupam na Terra. A largura

das setas brancas é proporcional à

quantidade de energia do sol que o

sistema indicado absorve. A largura da

seta escura indica a quantidade de energia

que o homem tira dos combustíveis

fósseis. Ela entra num pequeno círculo

central, correspondente à área das

cidades. A maior intensidade do verde

do sistema ecológico sugere maior

produtividade. Pelo esquema vê-se que:

1) As florestas são os sistemas

ecológicos mais importantes para a

fixação da energia do sol, na Terra, e,

portanto, para a manutenção

da vida da biosfera.

2) A quantidade de energia que o

homem tira dos combustíveis é

equivalente à produzida por tôdas as

áreas agrícolas da Terra.

(A participação da floresta amazônica no

processo global de fixação de energia

do sol — e, portanto da fixação de C02

e produção de oxigênio — é sugerida

como sendo equivalente a

50% do total das florestas.
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res. ê ela a esponja providencial que solta a água das chuvas

lentamente c evita que qualquer tempestade tropical transfor-

me-se automaticamente numa enchente assustadora. E que
carregue toda a capa fértil da terra'¦'. £ ela quc protege 0

solo fraco do rigor do sol dos trópicos e da lavagem violenta

do mais abundante regime dc chuvas do mundo, que carrega-

ria o pouco alimento das plantas.
— Hoje — observa Brinkmann — temos áreas de capoeira

perto da nova estrada Manaus—ltacoatiara que tem um solo

de areia branca que nunca mais vai se regenerar. O solo da

Amazônia, se lôr convenientemente manejado, pode produzir

de tudo. Senão, morre e se transforma em Saara mesmo.

Os técnicos garantem: não há motivo para alarma. A

grande floresta está quase intata. Os brasileiros têm a rara

oportunidade de lazer um processo de civilização nos trópicos

original e criativo, sem destruir os recursos naturais. Ainda.

* Uma outra medida assustadora: na Amarônia, de I hec

tare de solo (uma área de 100 metros por 100 metros), as

chuvas carregam 1 quilo por ano quando a área é coberta por
mata; da mesma área, quando o solo é desmaiado, a\ chuvas

tiram 34 toneladas de matéria bruta por ano!

O sábio alemão mandou uma faria

para sou colega brasileiro.
Dizia: a Amazônia produz

metade do oxigênio da Terra.

mm* pom oão. -^/ -^ ^

e um ponto de vis

ta muito mais dra

mático também se

discute o destino da

mata amazônica:

sua importância pa-
ra a vida da Terra.

A preocupação
do mundo com a

Amazônia, para al-

guns, poderia ser
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rescamente. Se os países industrializados queimaram as suas
florestas, por que não as replantam? Em suma: por que vamos

pagar o preço de manter quase a metade do país na forma
de urna grande mata, aparentemente inativa, se o mundo está
se asfixiando na fumaça de suas próprias fábricas?

Parece ser uma fugaz alegria pensar que a poluição é um

problema particular de americanos, japoneses, europeus e

paulistas. A atmosfera é tão misturada e circula tão rápida-
mente, que não tem data, nem local, nem dono.

Veja-se, por exemplo, o caso dc um átomo de oxigênio do
ar. Hoje êle está numa molécula de gás carbônico (o gás car-
bônico é formado de um átomo de carbono e dois de oxigê-
r.io). Amanhã a floresta atrai essa molécula. Faz então a fotos-
síntese, ficando com o carbono, em forma de celulose, e devol-
vendo ao ar o oxigênio. Nosso átomo de oxigênio está de novo
livre. Uma corrente de ar arrasta-o para uma cidade, num
outro país ou num outro continente, e lá êle desce até o pui-
mão de uma pessoa. Aí ajuda o nosso vizinho neste planeta
complexo, solidário e indivisível a fazer a queima dos ali-
mentos que comeu c a se manter vivo. Não é portanto um
átomo de Amazônia, mas do mundo. Quem pode dizer, por-
tanto, o ar do meu país, o céu da minha terra?

A mata amazônica exerce sobre o planeta — acreditam
muitos cientistas — uma ação purificadora. Recebe gás car-
bônico das cidades do mundo e devolve a elas oxigênio. Com
essa troca parece tentar um trabalho prodigioso e vital: man-
ter funcionando um dos grandes ciclos naturais da Terra, res-

ponsáveis pela existência e permanência da vida. As florestas
e áreas verdes são, por enquanto, as únicas fontes produto-
ras do oxigênio que aspiramos *. As áreas verdes naturais
têm desaparecido constantemente para dar lugar ao cimento
e ao asfalto de estradas e cidades ou ao verde menos intenso
dos campos cultivados. Por outro lado, aumenta o número
de fontes produtoras de gás carbônico — animais, motores a
combustão, queimadas. Disso há duas conseqüências:

l — As florestas estão sendo cada vez mais solicitadas a
transformar gás carbônico em oxigênio.

2 — E, como não conseguem absorver todo o brutal ex-

cesso de CO2 lançado no ar — hoje, da ordem de 12 a 14

bilhões de toneladas por ano —, a porcentagem desse gás na
atmosfera está subindo.

Estima-se que dois terços do gás carbônico produzido pela
queima de comoustíveis usados £elo homem foram absorvidos

pelas florestas — o terço restante ficou no ar. Aparentemente,
não haveria maiores motivos para preocupações. O C02 é
um gás respirável: êle faz parte da atmosfera. Não é tóxico
como os gases considerados poluidores — monóxidos de car-
bono, gases de enxofre, etc. É um produto normal de toda
combustão: quando se queima gás no fogão, gasolina no auto-
móvel, madeira, papel, quando um animal respira, o gás car-
bônico é produzido normalmente. Mas o C02 é inofensivo só
até certo ponto. De uma forma inquietante, esse ponto pare-
ce cada vez mais próximo de ser atingido ou até ultrapassado.
Os cientistas há muito estão preocupados em determinar qual
é esse limite. Perceberam que as imensas quantidades de C02
lançadas ao ar poderiam alterar substancialmente as condições
da atmosfera. Elas formaram-se durante um processo de evo-
lução natural que demorou milhões ou bilhões de anos, esti-
veram estáveis durante milênios ou milhões de anos e come-
çaram a mudar de forma cada vez mais rápida nas décadas

posteriores à Revolução Industrial. Só recentemente pôde sc
ter uma estimativa global do nível do C02 no ar, depois de
medidas na atmosfera de quase todos os países. Viu-se, então,
que nos últimos cem anos a porcentagem de C02 na atmos-
fera cresceu de 10% a 15%. E foi uma subida irregular:
quase nada nos primeiros anos do século, muito nos últimos.
Isso significa que o próximo aumento de 10% a 15% virá em
muito menos tempo. E as florestas foram as grandes respon-
sáveis pelo fato de o aumento não ter chegado já a 30% ou
45%: dois terços do C02 gerado na corrida do progresso
ficaram nos "pulmões 

verdes" da Terra.

Quanto desse trabalho teria sido feito pela floresta amazô-
nica? Ela é relativamente pequena (a parte brasileira dela me-
de 3 500 000 km2) em reiaçào a outras, como as do Alasca e
Canadá (7 130 000 km2) e da União Soviética (7 400 000 km2).
Mas é a maior floresta tropical do mundo. Isso quer dizer
que ela trabalha sem parar 365 dias por ano, ao contrário
das outras, mais extensas, que estão em regiões temperadas ou
frias e que perdem suas folhas pelo. menos seis meses por
ano. Segundo cálculos de Harald Sioli, as florestas tropicais
são quatro ou cinco vezes mais ativas que as de regiões tem-
peradas e frias. Estas, enquanto permanecem desfolhadas, não
fazem fotossíntese, isto é, não criam oxigênio nem absorvem
gás carbônico. O desaparecimento de uma floresta como a
da Amazônia afetaria a biosfera de duas formas:

148

aatm



— Deixaria de existir a grande base verde onde se fixa-
ria o excesso cada vez maior de CO-.

— Se queimadas, as florestas lançariam BO ar novas to-
neladas de C02. agravando drasticamente a situação. A quan-
tidade dc carbono contida nas florestas é quase 70rf do to-
tal existente na almosfera.

Neste caso, o CO, deixará de ser definitivamente inolensi-
vo. A previsão é de quc, no ano 2020, em que presumivelmen.
te uma boa parle dos atuais seres humanos da Terra pretende
ainda estar viva. se o ritmo atual persista, o nível de C02 no
ar será 100*7c maior do quc por ocasião do início da Revolu-

Cão Industrial.

Paulo de Almeida Machado, diretor do INPA, recebeu, re-
centemente, uma carta de um cientista alemão trazendo 'no

tícias assombrosas sobre a Amazônia". Em suma. dizia:
"A 

Amazônia deve ser responsável por 50*7*. do oxigênio

produzido na Terra".

Como o autor da carta não apresentava um relatório cienti-
fico. mas formulava uma hipótese. Paulo de Almeida Macha-

do não quis divulgar a hipote«c na integra nem revelar o nome

do autor. Mas concluiu:
— Esse gás tem efeitos estranhos em relação ao calor.

Muitos cientistas teorizam que, quando o seu nível crescer de

ÍOO'*. em relação ao atual — do jeito que vai. dentro de al-

fumai décadas —, a temperatura do planeta subirá de 2 a 4

graus. Isso bastará para derreter as calotas polares. As águas

dos oceanos subirão mais de 30 metros. Nós. aqui em Manaus,

estaríamos mbmersos. Eu pergunto: que valor não tem esta

grande floresta que produz, se não 50rr. pelo menos parte
considerável do oxigênio do planeta?

* Em quase todos OS países, pesquisa se atualmente a fo

tossintese artificial. Em termos gerais, parece ser uma desço

berta mais difícil que a cura do câncer. Mas seria fantástixa
Di? Brinkmann: 

"Representaria 
um avanço tecnológico maior

que a descoberta da bomba atômica. O homem cortaria qua
sc totalmente seus laços com a natureza. Poderia viver tem

solo e sem luz".

O cientista é categórico: o paulista.
por exemplo, nâo pode chegar

pensando em transformar
a AmazOnia em outra SAo Paulo
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mundo, os erros de

industrialização fo
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em certos casos, parece ser mais fácil recomeçar tudo numa

área virgem. Para solucionar o caos da superpovoada e super-

poluída zona da Manhattan, em Nova York, por exemplo, um

estudo técnico chegou a uma conclusão absurda c no entanto

lógica: expulsar os moradores para áreas distantes, jogar uma

bomba atômica 
"limpa" 

(isto é, cujos efeitos venenosos se

dissipassem junto com a explosão e não permanecessem no ar)

sobre os arranha-céus e reconstruir tudo de maneira diferente.

Seria a solução ma;s barata e mais rápida.

Para limpar o lago Erié, nos Estados Unidos, seriam

necessários hoje 40 milhões de dólares — diz Sioli. — É uma

quantia oitenta vezes maior que a soma de todos os investi-

mentos feitos até agora através da Sudam na Amazônia.

Embora ignorada pelas duas dezenas de milhares de donos

de barcos que sistematicamente jogam óleo nos rios amazôni-

cos, a consciência desse perigo já começa a chegar aos técni-

cos das grandes indústrias. Clayton Posey, um americano que

está preparando a construção de uma fábrica de polpa de pa-

pei no vale do rio Jari. é um deles. Queríamos saber se sua

fábrica seria uma fonte de poluição. Disse êle:

Não 
pode ser. Ninguém tem desculpa se fôr. O país não

pode permitir. A indústria não deveria sequer pensar nessa

possibilidade. A tecnologia para fazer as coisas limpas está ao

nosso alcance.

A floresta parece exigir uma nova atitude dos seus coloni-

zadores.
A civilização industrial moderna, que evoluiu na zona

temperada, está descobrindo que não pode conquistar os tró-

picos com as mesmas técnicas que usou para se expandir nas

regiões de origem. O paulista, por exemplo, precisa entender

que conquistar a Amazônia não é tentar transformar a Ama-

zônia em São Paulo. A Amazônia não é São Paulo — ili/

Paulo de Almeida Machado.
O homem do sul. da Europa c dos Estados Unidos

pensa que vem aqui ficar rico plantando arroz, tomate, feijão

e batata. Destrói a mata inutilmente e mata com isso a ferti-

lidade do solo. Depois queixa-se de que a terra é pobre. Ee»-

quece que é vítima de seus próprios erros — diz. Paulo.

Sioli vai mais longe. Diz que a Amazônia na verdade repre-

senta um desafio duplo. Ela desafia não apenas a capacidade

tecnológica do homem. Faz também um apelo, mais profundo
e difícil à própiia mente humana:

A beleza da vida consiste não na uniformidade, mas na

diversidade de formas que ela assume. Não pergunto se vale

a pena ou não manter os valores que a Amazônia hoje re-

presenta. Apenas quero saber o seguinte: existe outra opção'1
A Amazônia, como poucas zonas da Terra, tem o po-

tencial para abrigar uma cultura humana que respeite as con-

dições do ambiente e que por isso será bela. Até pouco tempo

atrás per.sava-se que o desrespeito ao ambiente poderia coexistir

cem a permanência de vida. Agora, o sonho acabou. O ho-

mem foi matando o ambiente com a poluição e o ruído. Des-

cobre hoje que. se destruir o seu ambiente natural, êle morre-

rá junto. Nossa civilização industrial está substituindo tudo

pela imagem repetida de arranha-céus, negócios, tráfego, rá-

dio, TV. O homem está cancelando as tendências naturais da

evolução, que a longo prazo levam à formação de sistemas

ecológicos estáveis, complexos e integrais. O homem moderno

está apenas se olhando num espelho: tudo o que vê é reflexo

dele mesmo, ou do' que êle fêz. Olhar eternamente para um

espelho é o mesmo que sentir tédio eterno. Ê preciso encon-

trar um caminho para respeitar a natureza.

Sioli acha que a Amazônia, longe de ser o passado, pode
ser o que existe de mais moderno, jovem, novo. Ela uniria

os dois estilos, de vida e ciência, mais atuais:
Eu 

pergunto: esse tédio da vida moderna pré-fabricada
não acionou a revolta da juventude? Na Amazônia não estão

agora representados os sonhos do hippie e do ecologista? Não
estaria aqui na Amazônia a porta de entrada de uma nova via

de esperança?
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Para onde correm os cavalinhos?

"Devhir 

I", misto de devir (vir a ser,

futuro) e menhir (monumentos pre

historicos de significação desconhe

cida), e o nome desse objeto. As

setas sao de acrílico.

Estão montadas sobre uma base de

latao.

A iluminaçao vem de um circuito

montado no 
proprio 

objeto.

Qual o seu significado? Para onde

correm os cavalinhos?

"Devhir 

I" foi construído por 
Ser-

gio 
Prado, um jovem 

arquiteto bra-

sileiro de 26 anos, formado em Ve-

neza, Italia.

Sérgio foi a Amazônia por 
REALI-

DADE, 
para 

sentir a região; e propor

coisas. Nao soluçoes, mas caminhos.

fl

1
*

y
Y;

Nao esquemas rígidos, mas 
possibili-

dades, aberturas.

Com o objeto, Sérgio explica os

motivos de sua 
proposta, que 

esta

nas tres 
paginas seguintes. A flecha

azul representa o aumento das comu

nicaçoes no mundo moderno. Carros,

estradas, fios, circuitos, encanamen-

tos simbolizam as redes construídas

na cidade 
para 

servirem ao homem

urbano. A flecha laranja com os bo-

necos e lampadas representa o cres-

cimento da populaçao e do consumo.

Os objetos colados a elas a certa

altura se atropelam. A rède urbana

explode. A vida urbana chega ao fim.

Os cavalinhos correm 
para 

novas for

mas de vida, 
para a Amazônia, 

por

exemplo, diz Sérgio.
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"Devhir 
II": colagem e pintura acrílica sobre uma estrutura de tria Aparecem, na esquciL

1 metro e meio por 80 centímetros, em relevo. Sérgio utilizou desmontáveis; nas mãos da
como elementos veuulos e estruturas já existentes na indús- tiplos infláveis: no canto c

siios cie usos mui
s- tiplos infláveis; no canto direito superior, uma casa suspensa
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eTa aquática, a cabana flutuante é a casa

naturezaa. Estão juntos 
o P

irco com asas para alta:

subindo o rio, um barcos casa do plástico e transporta

ides) o overcraft tainer. Grandes vitórias-régias meta

[que caminha sobre colchão de ar tanto na agua como em t^m terra). cidades flutuantes que Sérgio propõe (ver página seguinte)



A cidade amazônica móvel de Sérgio: uma

proposta para 
as 

pessoas

aprenderem a conviver com um 
pôr-de-sol

mmtm V |

ísrx

•> . /

- 

/i
V

\

j

\

A Amazônia é o local onde a huma-

nidade 
pode tentar novas experiências

de vida? Procuramos um jovem suficien-

temente livre e brilhante para não ter

mêdo de coisas malucas ou utópicas e

lhe fizemos a pergunta. Nossa intenção

era encontrar alguém 
que fizesse uma

"proposta 
amazônica", mas que fôsse

essencialmente diferente de dezenas de

outras 
já feitas para a região: queríamos

idéias abertas e não coisas acabadas.

Sérgio Prado, arquiteto brasileiro de

26 anos, formado em Veneza, sete anos

de viagens e estudos pela Europa e Esta-

dos Unidos, parece ter sido a escolha

ideal. Ê uma figura contraditória: pode

— 
embora não goste 

— ser chamado

de técnico e hippie. Cabelos longos até

os ombros, roupas coloridas, bôlsa a tira-

colo, é um arquiteto criativo que 
recen-

temente recebeu um prêmio internacio-

nal por um projeto para a sede da ONU

em Viena (uma verdadeira cidade, para

10 000 pessoas).

Durante um mês, Sérgio acompanhou

nossos repórteres e fotógrafos 
pela Ama-

zônia. Na volta, ficou trinta dias reven-

do os problemas do desenvolvimento ur-

bano, 
a poluição galopante, os congestio-

namentos - e a tecnologia criada para

resolvê-los.

O resultado de sua viagem e pesquisas

são basicamente três ilustrações. A pri-

meira, a mão que ameaça o planêta Ter-

ra, no„qual a Amazônia é uma simbólica

fôlha verde (pág. 143), é o ponto de par-

tida de seu projeto.

O 
homem foi à Lua, viu a Terra de

longe, descobriu como ela é preciosa.

Percebeu também 
que estava perto de

destruir seu ambiente natural e que des-

truindo-o morreria 
junto com êle 

— diz

Sérgio.

A segunda, o Devhir I, apresenta- um

detalhe desta ameaça: o caos urbano.

Os 
homens se concentraram nas

cidades 
para aproveitar as facilidades

da vida coletiva e do aumento de co-

municações entre êles. O futuro das ci-

dades 
parecia portanto ligado ao aumen-

to do número de seus habitantes e das

comunicações dentro dela. Hoje, a ex-

plosão demográfica é uma ameaça e o

que parecia ser aumento de facilidades

e, 
portanto, de liberdades 

para a vida,

a rêde urbana de comunicações, está se

tornando um aprisionamento do homem.

O talão de cheques e as estradas, o car-

tão de crédito e o fio do telefone, o car-

tão de 
ponto e a fila do ônibus estão

amarrando o homem.

A terceira 
prancha, o Devhir II. é a

'cidade 'amazônica 
livre" sugerida 

por
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Devhir I, Sérgio e Devhir

II: novas formas

de vida 
para 

a Amazônia.

Sérgio. Ela seria 
possível porque hoje

já existe o que Sérgio chama de 
"tecno-

logia da dispersão", 
que permitiria aos

homens viverem dispersos e não concen-

trados, e 
portanto 

sem estarem amarra-

dos às rêdes. São as comunicações sem

fios, os aviões sem aeroportos, as fábri-

cas de circuito fechado, sem esgotos, ou

circuitos elétricos externos. Veículos

que se deslocam sôbre colchões de ar e

dispensam estradas e coisas 
parecidas.

Com essa tecnologia e acreditando

que a floresta deve ter condições de so-

breviver 
junto com o homem, Sérgio che-

gou à sua 
"cidade".

E isso é possível? Sérgio diz que sim:

Os 
Estados Unidos são capazes de

montar e desmontar cidades em qual-

quer ponto do 
planêta, como fazem em

caso de guerra. Milhares de homens são

colocados de um hora 
para outra em um

local determinado.

A infra-estrutura dessas cidades é mó-

vel. Água, energia, comunicações, tudo

portátil e removível.

É um painel onde a civilização chega

à Amazônia de maneira móvel, sem raí-

zes 
que possam destruí-la. Não há estra-

das, 
por exemplo. Porque, diz Sérgio,

no fim das contas, as estradas são par-

te da teia de aranha 
que um dia matará

a floresta, imitando no meio do verde a

inffa-estrutura das grandes cidades. A

floresta, em suma, não 
poderá sobrevi-

ver 
por quarteirão. Uma estrada precisa

sempre de outra estrada para se chegar

a ela, uma outra estrada se liga a uma

rua, 
que se liga a uma outra para que

uma casa se comunique com a outra.

Assim, o mapa da Amazônia, hoje 
qua-

se intocado, estará cheio de riscos 
que

lhe serão fatais.

O avião só precisa de um campo

de pouso e os aviões hoje inventados, de

decolagem e aterragem vertical, nem dis-

so necessitam. A Amazônia tem um tra-

çado de penetração natural, que são os

rios, 
que poderia 

ser mais bem apro-

veitado. Até mesmo pensar que o uso

de energia solar independe de fios e de

usinas, sem poluir o ambiente, é próprio

de nossa época.

Sérgio nega que esteja sendo utópico.

Se a Amazônia é uma fôlha verde, um

pulmão perfeito do planêta, merece a

melhor tecnologia do mundo. Para Sér-

gio, embora a técnica avançada custe

mais caro, ela elimina a manutenção da

infra-estrutura. E ainda garante qual-

quer transformação 
que 

venha a ser

exigida mais tarde.

Uma indústria flutuante, 
por exem-

pio, trabalha numa região e em seguida

se desloca 
para onde fôr preciso. No ca-

so da Amazônia, 
permite à área descan-

sar. 
Quando essa fábrica é instalada, se-

gundo os 
planos de Sérgio, logo se er-

guem à sua volta todos os meios neces-

sários à sobrevivência do homem: casas

flutuantes, escolas flutuantes, hospitais e

divertimentos flutuantes, comunicações

sem fios e energia tirada do solo. Essa

é a visão do seu 
painel de amostra da

idéia. Uma casa de um caboclo da Ama-

zônia, erguida sôbre 
palafitas ou simples,

mente flutuando, serve de base para o

raciocínio 
que leva a imensas bôlhas —

casas erguidas, ou as estruturas de aço

apoiadas sobre 
quatro pontos da flores-

ta. As vitórias-régias deram a idéia para

as cidades e indústrias flutuantes.

Quando voltou da Amazônia, Sérgio

tinha na cabeça um desenho 
que nãc

chegou a 
passar ao 

papel. Seria um

helicóptero a jato pilotado por um ín-

dio. Seria o encontro do 
passado com

o futuro. Na sua imaginação 
"pintaram"

os milhares de jovens que procuram

simplesmente isso: trocar a cidade 
pela

natureza.

— Se corresse o mundo hoje contan-

do às 
pessoas o que é a Amazônia, no

dia seguinte milhares delas estariam de-

sembarcando aqui. Viriam tentar a ex-

periência de conviver com uma árvore,

um pôr do sol, com um animal, e tam-

bém com o telefone e o avião.

Seria 
possível? Mas 

por que seria im-

possível? Os ecologistas disseram 
que o

problema da Amazônia é, em primeiro

lugar, um 
problema de imaginação. Sen-

tintos — 
e Sérgio também — 

que exis-

tem milhões de propostas, diferentes da

sua ou decorrentes dela, 
que podem ser

corretas 
para a Amazônia. Mesmo assim

ficamos satisfeitos: a de Sérgio é nova

e ousada e abre novos caminhos 
para

a discussão. KIM
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Ceda. E procure conhecer de perto um dos

mais fascinantes eletrofones já lançados no

Brasil: GF 547 O som é puro, totalmente

isento de distorções, com excelente definição

de graves e agudos Isso é possivel

graças a um potente amplifícador, dotado de

circuito integrado, uma das notáveis

conquistas da eletrônica espacial.

Possui controles independentes para graves e

agudos e controle de equilíbrio para

assegurar correto nivelamento estereofônico.

O cambiador automático comporta de 8

até 10 discos. E um dispositivo especial,

acionado por uma pequena alavanca, permite
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que ci agulha seja colocada sobre

o disco (ou dèle retirada) com

absoluta suavidade, sem dano

algum para os discos A cjgulHa

ó de diamante, o que proporciona

melhor reprodução do som e

desgaste menor nos discos.

A tomada para gravador permite

que você qrave diretamente seus

discos em fita de carretei ou

cassette. A tampa de acrílico

transparente deixa sempre

visivel o seu estilo, alem de

proteger o cambiador contra

poeira. Como todos os aparelhos

Philips, o eletrofone GF 54 7

conta com assistência permanente

da própria Philips, em todo

| o pais. O que
iPHILIPS representa mais uma

/íf \l vantagem para quem
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sabe ceder a uma boa

\ <! provocação.
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Nome da empresa: SERPRO - Serviço

eral de Processamento de Dados.

Objetivo: criação de idéias; implantação

,j novos métodos e processos de administra-

ção; assessoramento técnico; tratamento de

informação; processamento de dados.

Isto, em outras palavras, quer" dizer: re-

voluçào de métodos.

O SERPRO existe para tornar mais fácil,

moderna e eficiente, a máquina administra-

tiva do País.

Seu instrumento: computador eletrônico.

O SERPRO e hoje o maior parque de processa 
-

mento eletrônico de dados da América Latina.

Alguns clientes: Ministério da Fazenda, Caixa Econômica

Federal, Senado Federal, Ministério da Industria e do Comércio,

Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, Tribunal de

Contas da União.

Com o processamento eletrônico de dados, a Fazenda Fe-

deral conseguiu aumentar em mais de 100% a sua receita. O

número de contribuintes de imposto de renda aumentou

pouco mais de 400.000 para 7.200.000.
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0 SERPRO faz revolução de métodos.
Graças a uma equipe especializada. E a utilização das

maquinas mais avançadas. O SERPRO opera mais de
20 computadores, inclusive o maior e mais moderno
do País.

O SERPRO tem cerca de 4.000 funcionários, com idade
média de 25 anos.

Eles dizem à máquina o que fazer.



IMAGEXS
DE UM MASSACRE
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£fl#o Aiapuá, perto
do encontro Purus-
Solimões, o menino
de 9 anos, filho
de caçadores
de jacaré, segura
sua presa.

O menino não parece ter medo nem raiva. É
apenas inocente e triste. O filhote

de jacaré parece um brinquedo de criança. Mas
sua pele será retirada e vendida a um

curtume de Manaus. A imagem abre o
nosso documento sobre o extermínio da

fauna amazônica. Durante 95 dias, nos últimos
meses, Jean Solari, Otávio Ribeiro e

Amâncio Chiodi acompanharam caçadas proibidas
por lei desde o governo Castelo Branco.
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Na boca do Parus, o

jacaré lin ga

pequeno e bravo, amarrado

e arpoado desde a noite

anterior, ainda investe

contra os caçadores de pele.

Mas, como êle, cinco

acabam mortos.
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4 /?e7e negra e maleável

do jacaré açu

é preferida pelos

curtumes. Por isso, ele

quase desapareceu. Otávio

Ribeiro seguia o caçador

de peixe-boi quando ele

aniquilou êste raro gigante.
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de 

peles: 

mataram apenas 500 mil 

jacarés

S

%Z3
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Os 
jacarés já 

foram 
parte

da 
paisagem 

amazôniqa.

No comêgo do século

descobriu-se a técnica de

curtir a 
pele 

de um de

seus 
quatro 

tipos, o açu.

Encarados como matéria-

prima 
dç cintos, bolsas e

sapatos, êles passaram 
a

ser implacàvelmente mortos

e descascados. No ano de

1950, 
por 

exemplo, só do

Estado do Amazonas saíram

oficialmente 4 926 908

peles. 
A matança só

caiu 
por 

falta de vítimas.

Em 1964, achou-se como

curtir a 
pele 

do 
pequeno

tinga..Nôvo massacre. Nos

últimos 12 meses surgiram

sinais de trégua nesta

guerra 
desigual. Os EUA

proibiram 
a importação de

peles 
de 

jacarés, 
o Brasil

proibiu 
a exportação (já

proibira 
a matança desde

1967, mas não conseguira

fiscalizá-la). Com isso, em

1970 foram mortos

"apenas" 

500 000 
jacarés.'
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O rei é morto, despido, abandonado
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Ela era soberba,

esplêndida, forte: a

grande 
onça-pintada,

o rei da selva

amazônica. Depois de

semanas de 
perseguição

perto 
da fronteira com as

Guianas, alto rio

Maicuru, o caçador 
que

tiro na barriga. A 
pele 

do

rei foi retirada.

Seu cadáver nu vai

apodrecer aí: a carne não

serve de alimento.

A 
grande caçada coletiva

aos felinos começou

por 
volta de 1965, 

quando

umas três dezenas de firmas

profissionalizaram 
como

caçadores boa 
parte 

dos

homens do baixo Xingu,

Tocantins e Tapajós, Em

1970, somando 
peles

exportadas, perdidas

na caça e o contrabando,

calcula-se 
que 

foram

mortas 30 000 onças e

seguimos a matou com um exportadoras de 
peles 370 000 

gatos 
menores.

O veado morto

por caboclos do lago

Aiapuá. Cerca de

15 milhões de veados,

capivaras, caititus

e queixadas foram

mortos em 1970

na Amazônia.

São alimento de gente

do interior. E também

30% dos 8,3 milhões

de dólares de peles

silvestres exportadas pelo

Brasil durante o ano

passado.
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Uma eunha no nariz, c a morte
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O peixe-boi tem o aspecto

alegre e

confuso de um bicho que

veio de outros tempos ou

outros mundos. Come

capim,

tem cara de boi, vive na

água. Tem cinco dedos

encobertos pelo couro de

suas duas patas-nadadeiras:

parece um desajeitado

parente da foca. É redondo,

de rabo circular.

É inofensivo.

Mas desde os primeiros

portugueses sofreu caça

constante e devastadora.

Já era o principal alimento

das populações indígenas

da fòz do Amazonas ao

Peru, onde seus estranhos

focinhos apareciam à tona

da água revelando extensas

manadas-cardumes. Mas os

índios simplesmente os

comiam; não os

industrializavam e não

perturbaram o equilíbrio

de sua população. Os

civilizados tiram de

seus 100 a 200 quilos

carne-sêca e azeite. E os

grandes rebanhos

desapareceram. Otávio

vivia há trinta dias à

beira deste lago quando

acompanhou a morte deste

bicho raro, hoje incluído""

na lista internacional das

espécies ameaçadas 
~~

de extinçãõT"

cuja caça é proibida.
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Do peixe-boi descarnado
o olho morto espia. t
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Abatido 
pelo

caçador 
no rio

Maiucuru, 
o

Macaco — 
que

geralmente é

alimento 
dos

caboclos —

desta vez vai

Ser isca 
para

11 onça.

.. A lei 

proíbe.

Mas 

quem 
cumpre?

stumos no tempo cm 
que os ani

mais falavam. Há um conselho

de bichos. Mais 
precisamente:

um 
julgamento. O réu é um animal cha-

mado Homem Branco. Acusações: com

portar se cruelmente, como se fôsse a

única espécie do planêta; perseguir, es-

cravizar, maltratar, exterminar várias

outras famílias de animais. As 
provas

são esmagadoras. O veredicto é unânime

e indiscutível: culpado.

A fábula é uma forma de apontar

— 
e inculpar — 

o responsável 
pelo

massacre da fauna amazônica: êste Ho

mem Branco simbólico somos todos nós.

Foi assim 
que nos ensinaram:

A 
civilização européia 

que veio co

Ionizar o Brasil achava 
que todo bicho

deve ser morto e que tôda floresta é si-

nônimo de pestilência 
— diz o ecolo-

gista José Cândido de Melo Carvalho,

assessor da 
presidência do Instituto Bra-

sileiro de Desenvolvimento Florestal

(IBDF) e o homem a quem o govêrno

entregou a tarefa de defender a vida sei

vagem.

Na Amazônia, é simples sentir como

suas 
palavras são tràgicamente verdadei-

ras. Numa fazenda, 
perto 

de Manaus, o

guia. que nos levou, 
passava o tempo ati-

rando nos urubus. Gostava de vê-los cair

das árvores. Nem ia buscá-los. Entre Pa

raíso do Norte e Araguacema, 
pouco an-

tes do rio Araguaia, o motorista do carro

cm que 
viajávamos viu um casal de gam-

bás andando 
pela estrada. Acelerou e

atropelou-os. Achou estranho quando lhe

perguntamos por quê. Não achava que

precisasse de motivo algum. Um jacaré

pequeno apareceu à beira de uma espé-

cie de reprêsa formada por um atêrro.

Visitávamos um trecho recém-construído

na Transamazônica. Um rapaz 
que pas-

sava viu o bichinho, correu até sua casa,

voltou com uma espingarda. Atirou e

matou.

Os exemplos se estendem, e a razão é

a mesma:

Civilização = ausência de flores-

ta. Esta fórmula é a principal caracterís-

tica da nossa cultura — diz o professor

Paulo Emílio Vanzolini, diretor do Mu-

seu de Zoologia de São Paulo. Em seus

47 anos, fêz 23 expedições científicas

pela Amazônia. Concluiu:

O maior inimigo da fauna selvagem

é a destruição do seu ambiente natural.

A lei não 
pode ser mais clara:

"Os 

animais de 
quaisquer

espécies, em 
qualquer fase de seu

desenvolvimento, 
que 

vivem

naturalmente, fora do cativeiro,

constituindo a fauna silvestre,

bem como seus ninhos, abrigos e

criadouros naturais, são

propriedade do Estado, sendo

proibida a sua utilização,

perseguição, destruição, caça ou

apanha"

(Lei 5 197, de 3/1/67).
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O civilizado encara floresta e bichos

como inimigos. Por 
que então 

perguntar

quem é o inimigo da fauna amazônica?

Em têrmos legais, a culpa — 
que é

geral 
— 

parece ser atribuível a uns 
pou-

cos. No comêço de 1967, o presidente

Castelo Branco recebeu de ecologistas,

zoólogos e outros defensores da vida

selvagem dados sôbre a matança dos ani-

mais. Os números caracterizavam como

genocídio o 
que estava acontecendo com

algumas espécies.

Castelo Branco, 
que pessoalmente ad-

mirava campanhas 
pela preservação da

natureza, tomou 
providências imediatas.

No 
próprio mês de 

janeiro de 1967 saiu

a lei n.° 5 197, 
proibindo tôda a caça no

país. Salvo em áreas e prazos destinados

à caça amadorística, só 
poderiam ser

apanhados ou caçados ou perseguidos

animais de criadouros 
particulares. Para

a Amazônia, desde então, não foi aberta

nenhuma temporada de caça, nem exis-

tem criadouros 
particulares de 

quase ne-

nhuma espécie selvagem*. Tôda caça

ficou, assim, claramente 
proibida.

Mas a lei apenas demonstrava as boas

intenções do govêrno. O IBDF, encar-

regado da fiscalização, tem meia dúzia

de fiscais para os 5 milhões de 
quilôme-

tros 
quadrados da Amazônia. Nos Ter-

ritórios não tem sequer delegacias 
que

o representem.

E o massacre continuou. O govêrno

passou então a um ataque 
"econômico"

do 
problema. Proibiu a exportação de

peles de animais silvestres e deu três

anos de 
prazo para que as três dezenas

de firmas envolvidas no negócio liqui-

dassem seus estoques. A capacidade de

sedução dos dólares obtidos com a ex-

portação de 
peles é que 

— 
segundo o

IBDF e a hiaioria dos ecologistas —

explica a furiosa caça aos animais.

A matança feita 
pelos caboclos do in

terior, 
que querem apenas comer o bi-

SEGUE

Fotogramas de um fume de aventuras'

feito na Amazônia, nos anos 40

* 
Há apenas dois criadouros. Em Be-

lém, o turístico 
"Paraíso 

das Tartarugas"

de Isa Veiga, uma senhora de 59 anos,

tem duzentos desses bichos, 
que aten-

dem campainhas elétricas e têm nomes

como Dominó, Pelé e Garrincha. Em

Faro-, o médico Jacinto Vieira mantém,

em colaboração com o Ministério da

Agricultura, tanques naturais onde vi-

vem cerca de 25 000 tartarugas.
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Criar o bicho 
para 

tirar-lho

cho que matam, não traz 
perigo para

o equilíbrio das populações animais. Ha-

rald Sioli, sessenta anos, diretor do Ins

tituto Max Planck, uma das mais impor-

tantes organizações de 
pesquisa cientí-

fica da Europa, lembra:

— Os índios também caçavam, geral

mente com mais sabedoria e eficiência.

E deviam ser mais numerosos 
que os

caboclos que 
vivem hoje embrenhados

no interior.

Os exportadores, porém, tinham 
pia

nos para evitar o fim de seu comércio.

Segundo o professor José Cândido (que

verificou 
pessoalmente os estoques atuais

e os apresentados em 1968), êles decla-

raram estoques incrivelmente maiores do

que possuíam. A intenção final não era

difícil de explicar. Êles queriam compor-

tar-se como se nada tivesse acontecido.

Continuariam comprando peles e com

isso incentivando, talvez mesmo organi-

zando, o prosseguimento 
da matança

(que continuou, como se pode 
ver 

por

essas fotos, todas elas feitas acompa-

r.hando caçadores que 
trabalhavam nor-

malmente para uma ou outra dessas

firmas. Dos 8 milhões de dólares de peles

exportados no ano passado, provável-

mente 80% foram de bichos mortos no

período da proibição). Sonhavam com a

revogação da lei ou com a dilatação dos

prazos. Perto do fim de abril, faziam

pressão para que 
isto acontecesse. Tre-

chos de memoriais e abaixo-assinados

enviados 
pela associação comeccial dos

exportadores de pele ao govêrno:
"Na 

Amazônia o homem é forçado

a matar 
para não morrer. Abate o ani-

mal selvagem 
para sobreviver. Como

proceder 
de outro modo, em plena selva,

rondado por 
feras?"

"A 

penetração 
civilizadora é inevitá

vel. A ocupação da região amazônica é

imperativo de segurança nacional. E o

adentramento pioneiro 
implica, inevità

velmente, a eliminação dos animais 
peri

gosos."

Esta parte 
dos argumentos era, no mi

nimo, discutível. Na Amazônia, é quase

impossível um homem ser atacado 
po

uma fera, mesmo vivendo dias seguidos

no meio da mata. Só os caçadores 
pro

fissionais as encontram, e para isso têm

que ser perseverantes e maliciosos. Não

havia, 
portanto, razão 

para 
argumentar

como se os bichos tivessem decidido em

conselho opor-se ao avanço da 
"pene

tração civilizadora" brasileira. Nem 
que

merecessem, 
por 

isso, uma espécie de

N

ão há números sobre a

fauna amazônica. Nenhu-

ma espécie, nenhuma área

foi objeto de pesquisa, mes-

mo sumária.

Na tentativa de documentar

a destruição da vida selva-

gem amazônica pudemos

constatar a verdade da decla-

ração do professor Vanzolini

Vivemos 95 dias entre inse-

tos, chavascais e igarapés,

acompanhando a dura vida

dos caçadores clandestinos

Mas encontramos nas esta-

tísticas dos órgãos oficiais,

na calma das cidades, o úni-

co obstáculo intransponível

Para saber, por exemplo, se

uma determinada espécie de

jacaré está ameaçada de ex

tinção, teoricamente é preci-

so conhecer a velocidade de

renovação de seus rebanhos

e naturalmente o número es-

timado de jacarés na Amazô-

nia. Como, se ninguém sabe

sequer quantas ilhas formam

o arquipélago chamado ilha

de Marajó?

Pacientemente, e juntando

as magras estatísticas com

a opinião 
pessoal de especia-

listas e a observação direta

na selva, alguns números

surgiram. Talvez sejam as

melhores estimativas sôbre

a agonia da vida selvagem

na Amazônia até hoje.

Peixes — Em 1970 saíram

oficialmente 8 324 925 peixes

ornamentais. De forma e cô-

res incríveis e variadas, êles

vão desde a piranha vermelha

até o aruanã prêto, peixe ve-

lho de mais de quinhentos

anos, descoberto na última

década. Mas, como não se

conhece o número total de

peixes, é impossível dizer

que o comércio está des-

TRÊS MESES NA SELVA

^ 
Ariranha

^^ 
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Jacare-acu

Queixada
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truindo a riqueza dos rios. E

nem se vê claramente se al-

gumas destas espécies estão

ameaçadas de extinção. Ape-

nas uma constatação inquie-

tante: fiscais aduaneiros ad*

mitem que as exportações

oficiais são pequenas, com-

paradas com o que sai atra-

vés do contrabando. Este po-

deria passar de 40 milhões

de peixes por ano.

Jacarés — Só se encon-

tram hoje por enderêço, diz

brincando um agrônomo de

Rio Branco.

— Deve haver uns dois ou

três na Amaíônia.

A piada de humor negro

por enquanto ainda é apenas

piada. Mas êles são cada vez

mais raros.

Os primeiros traços para a

elaboração de um atestado

de óbito da raça dos jacarés

foram encontrados no Curtu-

me Canadense, de Manaus,

a grande emprêsa do ramo.

Seu diretor, Elias Benzecri,

comprou no anõ passado

120 000 couros de jacaré.
— Mas foi um ano ruim

— ressalva êle. — Os Esta-

dos Unidos proibiram a im-

portação de artigos de pele

de jacaré, alegando que é

preciso proteger a espécie.

Mas deve ter sido por pres-

sões econômicas. A Dupont

fêz o téflon, plástico que

imita o couro do jacaré.

Em 1969, passaram por ali

240 000 couros ("Também

não foi um ano bom"). Bons,

ainda na década de 60, eram

os anos em que os tanques

recebiam 500 000 peles.

O segundo grande curtume

de jacarés da Amazônia é o

Santo Antônio, em Belém. No

ano passado, e depois de pas-

sar por algumas reformas

(existe desde 1926), o curtu-

me conseguiu estranhamente

4,8 milhões de cruzeiros de

incentivos fiscais da Sudam,

mesmo estando em vigor há

três anos a lei proibindo a

matança 
profissionalizada de

animais selvagens. O projeto

a que se destina o dinheiro

prevê a matança de 100 000

jacarés do tipo tinga e 18 000

do tipo açu, anualmente.

Somados, os dois maiores

curtumes negociaram 160 000

couros. O contrabando, se

gundo vários depoimentos,

seria de 30%, no mínimo. Já

estamos em 210 000 mortos

A produção dos curtumes me

nores e as peles que saem

para o sul do país elevam as

baixas 
para 250 000. O núme-

ro de animais mortos deve

ser pelo menos o dobro: para

cada 
pele obtida perde-se no

mínimo uma. (Ou porque 
o

animal ferido foge para mor-

rer em lugar inacessível ou

porque a pele retirada não

presta para a venda ou se es-

traga antes da industrializa-

ção.) Foram, 
portanto, 500 000

os jacarés mortos na Amazô-

nia no ano passado.
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a 
pele. 

É esta a alternativa?

nquadramento na lei. Pior ainda: 
que

sta lei significasse tirar lhes a pele.

Outra parte 
dos argumentos comer

•iais, 
no entanto, era menos oportunista.

Trechos:

"O 

governo pretende incrementar as

uias exportações 
globais, e o fim do co

mércio de 
peles silvestres, 

jacarés e peles

fantasia, principalmente, representará

uma perda de 10 milhões de dólares 
por

ano;

"O 

govêrno não tem meios 
para real

mente proibir a caça e a 
proibição das

explorações incentivará o contrabando;

"O 
nível de vida das 

populações ama-

zônicas do interior sofrerá um rebaixa

mento".

Esta parte econômica e 
política da

argumentação 
pelo menos toca nos pon

tos centrais do 
problema. Um número

de 
pessoas difícil de calcular — mas

certamente na casa das centenas de mi-

lhares — 
depende dos bichos mortos.

Para comê-los ou 
para conseguir uma

renda extra. A 
proibição dificilmente se

rá efetiva. Os dólares dos contrabandis-

tas facilmente incentivarão os miserá-

veis caboclos do interior à matança. O

professor Vanzolini diz 
que todo caboclo

da Amazônia sabe a cotação de tôdas as

peles. Mesmo 
que o lucro fique 

quase

todo com os comerciantes (os caboclos

recebem 
preços miseráveis 

pelos couros),

a morte da vida selvagem representa bas-

tante 
para a vida do homem amazônico.

Que fazer?

— 
Precisamos descobrir saídas 

que

harmonizem lucro e conservação da na-

tureza — diz o alemão Wilhelm Brink-

mann. E mais:

Os 
exportadores de 

peles precisam

se convencer 
que criadouros artificiais

de animais darão mais lucros.

Brinkmann, o rosto redondo e alegre,

fuma 
quase 

vinte charutos 
por 

dia, cria

um gato maracajá em casa, como se fôs-

se cão de guarda, e é chefe de seção de

Ecologia do Instituto Nacional de Pes-

quisa da Amazônia, em Manaus. Êle fala

da 
possibilidade de criação de jacarés e

tartarugas, 
peixes-boi e algumas outras

espécies, 
para a obtenção de carne e pele.

Seu argumento, visto de certo ângulo,

é muito 
pouco romântico. Criar bichos

para tirar-lhes a 
pele é como dizer:

Bem, 
foi o Homem Branco 

quem

ganhou a batalha da civilização. Se fôs-

sem os jacarés, êles é que nos estariam

caçando e escalpelando.

Brinkmann, como muitos outros téc-

SEGUE

CONTANDO OS MORTOS.

Onça-pintada

Maracajá

peludo

As mesmas estimativas, se

aplicadas ao passado, mos-

tram uma mortandade assus-

ladora. Os 4,9 milhões de pe-

!es exportadas em 1950 de-

vem significar mais de 12 mi-

!hões 
de jacarés mortos, se

forem somadas as peles per-

didas, o contrabando e o con-

sumo interno.

Nas mesma? águas — Co-

tio os jacarés, outros bichos

que vivem nas águas são os

mais vulneráveis aos caçado-

es. Lontras e ariranhas estão

ia lista das espécies amea-

çadas de extinção (o.que não

impediu 
que no ano passado,

só no Amazonas, fossem ex-

portadas 7)294 peles de lon-

tra e duas centenas de arira-

nhas). As lontras são solitá-

rias e mais abundantes. Mas

as belas ariranhas são sociá-

veis e essa é sua desgraça:

vivem em bandos de até trin-

ta fáceis de destruir.

As tartarugas são talvez a

Onça-parda

Maracajá-açu

On^a-pintada

On^a-preta H

espécie que mais sofreu com

a civilização. No comêço do

século passado, o naturalista

inglês William Bates fazia re-

ferência à destruição de 80

milhões de ovos de tartaruga

por ano, para a fabricação de

óleos e manteiga. Um boletim

do Museu Goeldi, de Belém,

registra que em 1719 foram

mortos 24 milhões de tarta-

rugas. Neste ritmo, que pare-

ce ter se mantido até recen-

temente nestes últimos dois

séculos de colonização, deze-

nas de bilhões de ovos e bl-

Ihões de tartarugas foram

mortos. (Em alguns lugares,
"ovos" 

significam 
"ovos 

de

tartaruga". Quando se quer

dizer 
"ovos 

de galinha" se diz

ovos de 
"galinha".) 

Apesar

disso, a espécie ainda não

está ameaçada de extinção.

Felinos — É em Fortaleza

— sede das grandes exporta-

doras de peles-fantasia 
—

que se sente a extensão do

extermínio dos felinos. As

peles-fantasia designam p

couro da onça-pintada (ja-

guar), onça-preta (jaguaru-

no) e a vermelha (suçuaru-

na, puma ou leão-americano),

e os gatos maracajá (jaguati-

rica, no sul) e peludo. Jean-

Pierre Mori, um suíço de 38

anos, sócio da firma Irmãos

Fontinelli, é o homem que in-

dustrializou a caça aos feli-

nos na Amazônia. Na sua

magnífica mansão avaranda-

da, cercada de lagos e jardins

e enfeitada com um zoológico

particular, habitado por 24 fe-

linos, êle afirma que o Brasil

tem entre 70% e 80% do co-

mércio mundial de peles sil-

vestres do tipo luxo (felinos,

lontras, ariranhas e cobras).

A caça desordenada (até

1963) cedeu lugar aos profis-

sionais estimulados por uma

rêde de emprêsas. Segundo

Mori, 70% a 80% dos homens

do baixo e médio Xingu, to-

cantins e Tapajós viveram o

ano passado da caça organi-

zada. Dez mil homens caçan-

do nos três rios. No mínimo.

20 000 em tõda a Amazônia.

Resultados da caçada:

— Cinqüenta mil peles de

gato maracajá, 100 000 de pin-

tadas, 16 000 peludos, ^000

onças — mais o contrabando

e as peles perdidas e chega-

se a 400 000 animais mortos.

Não parece exagêro. A cidade

de Altamíra, ponto central da

Transamazônica, teve 80% de

sua renda comercial, no ano

passado, no negócio de pe-

les. E 70% do ICM do Estado

do Acre foi também arreca

dado das vendas de peles.

Outros — Dos bichos de

terra firme, veados, caititus,

queixadas e capivaras são

companheiros de infortúnio

das tartarugas. Só o Estado

do Amazonas, em 1970, ex-

portou 408 975 peles de caiti-

tus, 127 505 de queixadas e

mais umas 175 000 entre vea-

dos e capivaras. Ao todo,

mais de 700 000. Somando

peles perdidas (os animais

mortos sobem para 1 500 000)

e multiplicando-se por dois

novamente, para incluir os

animais abatidos para alimen-

tação dos caboclos, «mais o

contrabando, chega-se perto

dos 6 milhões. Não é tudo.

Acrescentando o Pará (bem

mais povoado) e os Territó-

rios, perto de 15 milhões de

veados, caititus, queixadas e

capivaras foram mortos na

Amazônia em 1970.

Afora isso, cêrca de

250 000 jibóias (entre outras

cobras) são exterminadas

anualmente. Colocadas em

fila, elas dariam um cadáver

de 500 quilômetros de ex-

tensão.

I
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Caçar 

peles? 

E 

por que 

não foíos?
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O FIM

Na forma de matéria-prima

ou enfeite, eis os bichos no

fim da linha. Suas 
peles

chegam ao 
porto de Letícia,

Colômbia. São expostas no

meio da rua em Guajará-

Mirim, fronteira boliviana.

Mergulham nos tanques de

tratamento do Curtume

Canadense, de Manaus. Na

Colômbia, uma loja exibe

um 
jacarèzinho ornamental.

nicos, pensa 
assim: criar onças para 

ti

rar-lhes a pele 
não é melhor nem pior

que engordar bois para 
transformá-los

em bifes. Quer convencer os exportado

res de que, neste ritmo de exploração,

as espécies desaparecerão. E estará mor-

ta a fugaz galinha dos ovos de ouro.

Outros vêem uma solução melhor: o

turismo. O governo tem cerca de 20 mi-

Ihõcs de hectares (quase o tamanho do

Estado de São Paulo) de reservas fio

restais e parques 
nacionais na Amazô

nia. Com exceção do Parque do Xingu,

onde os irmãos Vilas-Boas trabalham

com os Índios (veja a página 
194) e das

minúsculas reservas Ducke e Egler, em

Manaus e Santarém, onde o INPA e a

Sudani mantêm alguns funcionários, to

dos os outros parques e reservas só exis-

tem no 
papel. Seus limites não foram

sequer demarcados.

Mas não faltam 
projetos para aprovei

tarem essas áreas federais 
para 

fins tu-

rísticos, excetuando-se naturalmente as

terras dos índios.

Na 
praia do Leonardo, no médio rio

Trombetas, 
quando chega o verão, as

tartarugas vêm em bandos 
pôr seus ovos

na areia. As recém-nascidas, algum tein

po depois, correm 
perseguidas por abu-

três e outros 
perigos vindos do céu. No

rio, 
piraíbas e outros 

peixes vorazes es

tão à sua espera. É uma cena dramática

da eterna luta 
pela sobrevivência.

Na moldura da floresta imponente,

cortada 
pelos rios verde-musgo, súbita-

mente brilham cachoeiras inesperada-

mente belas. Por 
que um cenário dêsses

não 
pode servir 

para apenas divertir

e* alegrar homens em férias?

Outros 
projetos propõem inclusive a

importação 
para a Amazônia de alguns

mamíferos de 
grande porte e de hábitos

coletivos. Êles supririam a falta de ani-

mais 
plásticos, fotogênicos, bonitos de

ver, 
que é uma das limitações da região.

Talvez não se pudesse trazer leões, 
pan-

teras, 
girafas e outros, 

que fazem a ale-

gria dos turistas e fotógrafos e a fortuna

dos órgãos de turismo.

Mas o hipopótamo, 
por exemplo, 

po-

deria se dar bem nos alagados amazôni-

cos, assim como o búfalo importado da

índia é hoje um animal selvagem na

ilha de Marajó.

Longe de serem uma utopia, os 
pia-

nos de defesa da fauna amazônica 
pare-

cem precisar apenas de um 
govêrno com

dinheiro ou de empresários de uma nova

raça, capazes de entender 
que chegaram

— 
e precisavam ter chegado — 

novos

tempos. Tempos nos 
quâis o Homem

Branco da fábula ainda não tem, 
possí-

velmente, 
propósitos muito melhores,

mas deve saber 
que o extrativismo e a

exploração desenfreada 
já foram decla-

rados indesejáveis. FIM
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O Longines Admirai foi concebido para o homem moderno
consciente do valor do tempo

Todas as mais recentes inovações
técnicas e estéticas se encontram
reunidas num só relógio: Longi-
nes Admirai.
A utilização destas técnicas deu a
longines a possibilidade deofe-
recer-lhe, reunidas no Admirai,
e a um preço fortemente com-

petitivo, a estética e a exatidão:
Precisão ainda maior, graças à
utilização de uma máquina auto-
mática de Alta Freqüência.

Confiança: o Longines Admirai
foi estudado e concebido de for-
ma a poder resistir, insensível,
aos choques, às acelerações, às
vibrações, etc.
Impermeabitidade garantida até
uma profundidade de 20 metros.
O efeito corrosivo da água do
mar é nulo.
Caráter inconfundível da forma:

jovem, prático e funcional, per-
mite a fácil e rápida leitura das

horas até à fração de meio se-
gundo, graças à utilização de
cores no mostrador.
0 Longines Admirai é o último
retoque Indispensável à sua per-
sorral idade de homem moderno.

Ref. 2010.1 ADMIRAL

Longines Q$P
cronometrista oficial ..
dos Jogos Olímpicos 0"f£
Munique 1972 <?®f

LOMjINES
A nova medida do tempo.

Representante exclusivo para o
Brasil:
Beta-lndústria e Comércio de
Jóias SA.



OS 
ESTRANGEIROS

(um 
falo)

ROURAM 

A AMAZÔNIA.

(uma 
opinião)

ROUBAM 

MESMO?

(uma questão)

Li 
que estavam os estrangeiros explorando minérios e bor-

racha e acredito 
que tenha uma base estrangeira escondida.

(industriário — Rio)

O americano vive chupando lá 
que só êles. É um tal de 

pe-

gar minério, minério atômico, 
pedras preciosas. Êles vão

pegar isso e vão embora. Exploração de índios, deixam

eles como escravos. (coronel aposentado — São Paulo)

Dizem 
que tem missionários 

que não são missionários,

mas exploradores. (bancário — Pôrto Alegre)

É uma região rica, não explorada, 
que os estrangeiros

estão metendo as mãos. Antes da Revolução, os america-

nos estavam explorando a região; agora, os brasileiros é

que estão explorando. (investigador - 
São Paulo)

Um amigo 
geólogo disse 

que um colega dêle, 
querendo

entrar em zona ocupada 
por índios, 

foi impedido 
por índios

de visitar certos lugares 
por não saber 

falar inglês. Êle

sabia inglês, mas não sabia bem. (advogado — Pôrto Alegre)

Eu 
já 

viajei 
pra lá e vi muitos aviões estrangeiros. Por

cima soube 
que estão montando uma tôrre não sei de 

quê.

(comerciárlo — 
São Paulo)

Estrangeiros 

são, por exemplo, os

portugueses. Mas 
quem se im-

porta com os portugueses? Por-

tuguêses, italianos, árabes, espanhóis não

têm mistério algum. São nossos 
pacatos

vizinhos, 
pais e amigos de cada rua bra-

sileira. 
Quando se fala em Amazônia,

estrangeiros são outro tipo de gente,

geralmente americanos, missionários de

contador Geiger sob a batina, diabólicos

donos de vastidões de terras, espiões sa-

gazes ensinando nossos índios a falar

somente oh, yes.

Existe uma espécie de crença nacio-

nal de 
que 

"os 
estrangeiros", esta con-

fusa categoria de gente onde todos nós

talvez 
pudéssemos ser incluídos, estão

roubando a Amazônia. Resolvemos in-

vestigá-la.

Primeiro fizemos uma 
pesquisa. Azzi

& Marchi ouviu 
para nós, no Rio, São

Paulo e Pôrto Alegre, três dos centros

urbanos mais bem informados do 
país.

uma amostra da opinião 
pública.

As frases destacadas no alto da pági-

na são 
parte do resultado obtido: uma

confirmação da crença 
geral no 

"Roubo

da Amazônia". Os globais apenas con-

firmam essas afirmações isoladas; 68%

dos entrevistados disseram acreditar 
que

existe a ameaça de a Amazônia 
passar

para controle estrangeiro"; 31% dêles

afirmaram ainda ser sua opinião de 
que

"parte 
considerável dos minérios da

Amazônia estão, no momento, em mãos

de estrangeiros". E a mesma 
porcenta-

gem respondeu o mesmo 
para as terras.

Com as opiniões nas mãos, 
procura-

mos os fatos. Em 1967, uma comissão

parlamentar de inquérito havia feito

uma extensa e ruidosa investigação sô-

bre a venda de terras, a estrangeiros.

Seus longos relatórios e depoimentos for-

mavam 
pilhas empoeiradas nos arquivos

do Congresso e do Ministério da Justiça.

Nós os lemos e copiamos, embora a

falta de conclusões e de objetividade, na

maioria dos casos, acabasse nos deixan-

do de novo com hipóteses.

•Apenas 
uma 

pessoa foi 
presa em con-

seqüência da CPI: o baiano João Inácio,

acusado de ser o homem 
que vendeu o

Brasil. José Carlos Bardawil, nosso re-

pórter em Brasília, ouviu na 
prisão seu

primeiro depoimento à imprensa.

Finalmente saímos atras dos estran-

geiros. Êles estão nas 
páginas seguintes.

SEGUE
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Nomeio

da selva,

a tribo

de loirinhos

sardenlos

Puraquequara, uma hora de

barco depois do encontro do

Negro com o Solimões,

descendo o rio. De repente,

numa clareira aberta na selva

da margem esquerda do

Amazonas, surge a fantástica

tribo dos loirinhos

estrangeiros. São canadenses,

americanos, inglêses,

irlandeses. Vivem e estudam

aqui, numa escola de língua

inglesa 
para os filhos dos

106 missionários da igreja

Novas Tribos do Brasil. Os

pais estão com os índios, em

diversos 
pontos da Amazônia.

Ronald Lotz, de óculos,

último à esquerda, é o

diretor da escola, cujo

currículo corresponde ao

nosso 
primário, ginásio e

científico. Duas lanchas

e um hidroplano ligam esta

inesperada comunidade a

Manaus, 
quinze minutos de

vôo dali.

"Um 
nosso 

professor estava lá

na cidade e ouviu dizer 
que

aqui em Puraquequara estamos

trabalhando de noite e

dormindo de dia, 
para

carregar 
jatos com minério,

que é embarcado de

madrugada", diz Lotz.

"Um 

jornal de Manaus

publicou um artigo dizendo 
que

carregávamos coisas de nossas

fábricas, também de noite.

Onde está a pista de pouso?

Onde está a mina?

Onde estão as fábricas?"
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acusações

são

idiotas49

Manaus: Reinhold

' 
Raimundo" Liedtke,

mulher e filhos,

do Summer

Institute of Linguistics,

desmentem acusações contra

seu trabalho. Qual?
"Êles 

dizem 
que é traduzir

a língua dos índios. Têm

vários aviões, um deles é

o Helius Currier, um

modêlo incrível do 
qual só

existem 25 unidades,

usadas pelo Exército

americano. Dizem 
que

querem traduzir a língua

dos índios, mesmo

existindo um só com essa

língua. 
Quem acredita

nisso?" Palavra de um

cientista 
paulista que já

fêz várias expedições

pela Amazônia.
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Reinhold

L 
"Raimundo" 

Liedtke,

/¦ 

' 

mulher e

do Summer

contra

seu 
trabalho. Qual?

"files

dos

um

modelo do

que

dos mesmo

existindo um com

lingua. 
Quem

nisso?" Palavra de um

cientista que

fez

pela
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Rio Javarizinho, fronteira do

Brasil com Peru e Colômbia.

Linda Scheltema estuda em

Puraquequara (nas páginas

anteriores, na foto da escola

feita meses antes desta,

você conseguiria encontrar

Linda?). Aqui ela esquia

perto da casa de seus pais,

missionários da Association

of Baptist for World

Evangelism, um dos grupos

associados à missão Novas

Tribos do Brasil.

"Nós 
achamos que as

primeiras

coisas que o índio aprende

com a civilização são as

coisas más. Por isso estamos

aqui", diz Herwin Henry

Scheltema (na foto menor

junto com sua mulher Ruth).

Mas há quem duvide de suas

intenções. Sacrifica-se para

evitar a contaminação dos

índios ou é um espião?

Ilá 
quem 

nfto

acrcdile na

profissão 
de

fé dos 
pais

(Io Linda

O major

adia tudo

muito

estranho

Surucucu, fronteira

de Roraima com a

Venezuela: Robert

Cable e seu filho,

Júnior, entre os

índios. O major

comandante da

unidade do Exército

brasileiro mais

próxima 
ainda não

havia visitado a

missão da qual

Cable é o

administrador, quando

falou conosco. Mas

dizia ser ela a.

única 
"coisa

estranha da região".

Nós a visitamos.
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O sucessor do

padre 
morto

Missão Catrimani, Roraima:

Giovanni, o barbudo

ao microscópio, substituiu

o 
padre. 

Calleri, morto pelos 
utroaris

em 1967. A história da morte até

hoje tem várias versões. Numa delas

aparece o elemento inevitável em

tôdas as histórias de padres

estrangeiros na Amazônia: minério.

mm

Seu tema: o de

llerman Kahn

Belém: John Donohue, americano,

trabalha 
para o Instituto de

Desenvolvimento Econômico e

Social do Pará, com assistência direta

da Ford Foundation. Sua profissão: a

mesma de Herman Kahn. Futurólogo.
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Osueessor do

padre 
morto

Missao Catrimani, Roraima:

Giovanni, o barbudo

ao microscopio, substituiu

o 
padre. 

Calleri, morto pelos 
atroaris

em 1967. A historia da morte ate

hoje tem varias versoes. Numa delas

aparece o elemento inevitavel em

todas as historias de padres

estrangeiros na Amazonia: minerio.
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Os 
poloneses

peseando 
nas

nossas SOO

milhas?

Baía de Guajará, diante de Belém: em

seu barco, o capitão Miecystan,

polonês. A lei brasileira não admite

barcos nacionais com comandante ou

mais de um terço da tripulação

estrangeiros. Mas a firma Primar —

Produtos Industriais do Mar —

contratou o capitão Miecystan e mais

uma centena de 
poloneses para pescar

para ela, nas águas territoriais

brasileiras. Os concorrentes começaram

então a espalhar histórias, a falar em

Lei de Segurança Nacional, importação

de comunistas e -daí 
para mais.

l"É 
engraçado", diz um dos 

gerentes

da firma,"por 
que criar 

problemas

para o estrangeiro vir trabalhar aqui

deixando o lucro com a gente?"
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Tomé-Açu, ex-Açáizal:

Keinji Yokoyama,

japonês, seu filho,

brasileiro, e seus

empregados, caboclos

paraenses.

A 
primeira leva de

emigrantes do Japão

chegou em 1929 a

Açaizal, onde uns

poucos caboclos

tentavam viver do

plantio de mandioca.

Hoje, Tomé-Açu é o maior

produtor de 
pimenta-do-

reino das Américas. E

os 
japonêses são 80% da

população. Moram em

casas de dois andares,

equipadas com luz

elétrica, rádio,

geladeira, água

encanada, automóvel na

porta. Os filhos 
partem

para estudar em outros

Estados, fazer curso

superior. Retornam

advogados, médicos,

economistas, dentistas.

E vão todos

de volta à lavoura.

Foi assim 
que

seus antepassados

construíram o pequeno

império de Tomé-Açu.

E o que é ele

exatamente? Um lugar

onde se prova a

inexperiência do

caboclo brasileiro?

Os 
Japonêses

mandando

em Tomé-Açu ?
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Os americanos

esterilizando

mulheres?

Rio Curupira, 200 km a leste

de Manaus: o pastor Ronald

Wearner, seu filho de um ano.

sua mulher e dois empregados

no barco em que navegam

pela 
Amazônia, 

"pregando 
a

palavra de Deus". Agachado à

frente do grupo, 
lavando os

sapatos da lama da margem, o

pastor Ralph Davidson, que

chegara de Washington no dia

anterior para 
inspecionar as

finanças da igreja a que êle

e Ronald pertencem, 
a

Adventista Mundial. Na foto

pequena, no alto, Daniel

Walter, 
piloto 

da igreja em

Manaus, da cabina de seu

hidroplano, pergunta às

crianças da margem do rio

se não haviam visto o barco

de Ronald. Êle ia com

Davidson e outro contador

da igreja, chegado de

Washington, para 
ver como

trabalhava o missionário

da lancha44Luzeiro III", e

perdera a rota no dia chuvoso.

Nosso interêsse na viagem:

há dois anos, o pastor 
de

uma destas lanchas tinha

sido chamado à Secretaria

da Saúde de Manaus para

responder a uma grave

acusação. Estariam eles

esterilizando mulheres?

i
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Earl,
Kelhlehem
and Slool

Porto Santana, sul

de Macapá: Earl

Jackson, da

Bethlehem & Steel,

junto das estruturas

da primeira usina de

tratamento de

minério de manganês

a ser construída no

mundo. No livro
"Transamazônica, 

prós
e contras", o prof.
Osny Duarte Pereira

diz que a B&S tem no

Amapá um clube

fechado, só para
americanos. Nós

estivemos em todos

os clubes de lá.

Iliiiis.
I.rii> nzccl.
holandesa

Vila Amazona*,. 20 km

ao sul de Macapá.

Hans Hodenhir,

diretor da fábrica

da Bruynzeel, a

maior madeireira do

mundo, holandesa. A

Bruynzeel comprou no

Amapá e Marajó uma

área equivalente a uma

boa parte da Holanda.
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Mae (doh 11.
americano,
lycoon

A beira de uma

piscina de Belém,

McGlohn, "tycoon".

milionário americano.

Nos autos da

comissão parlamentar
de inquérito que
apurou a venda de

terras a estrangeiros,

Mc Glohn parecia um
"gangster'.' 

É uma das

figuras mais

conhecidas de Belém.
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Mto da serra dos Carajás,

^ará: Arthur Rulf, de mãos

,a cintura, e John

írimaine, os chefes da U.S.

Steel na Amazônia, chegam

Je helicóptero a um dos
morros que formam a maior

jazida de ferro

do mundo.

Trimaine estava na

Venezuela, trabalhando

para esta mesma firma, o

gigante americano do aço,

quando ouviu dizer que
seus geólogos haviam

descoberto algo de

fantástico na Amazônia.

Tapley,
Geórgia

Portei, ao sul de Marajó.

começo do rio Pará: Otis

Tapley, gerente da fábrica

da Geórgia Pacific Corp.,

a terceira empresa em

madeiras do mundo. Na CPI

das terras, o brigadeiro

Haroldo Veloso pediu que
apurassem o seguinte: a

GPC teria adquirido uma

grande área na Amazônia

depois de consultar um

levantamento aéreo da

região fornecido por nosso

embaixador em Washington.

Ouvimos a pessoa que
deu essa informação

e o embaixador.
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Korpershoek,
National
BolkCarriers

Cruz Alta, margem do

Trombetas. a 100 km em

linha reta do rio Amazonas:

Robert Korpershoek,

holandês, geólogo, chefe

da mina de alumínio de um

dos seis homens mais ricos

do mundo, o americano

Daniel Keith Ludwig, dono

da National Bolk Carriers.

Ludwig ouviu falar de

incríveis jazidas no alto

rio Trombetas numa

conversa em Nova York.

Seus geólogos vieram para
a Amazônia

já com o mapa na mão,

dizem os concorrentes.
"Foi 

uma das

mais baratas descobertas

dc minério que conheci",
diz Korpershoek.
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"Esta mina eslava aí para quem
quisesse. Nós brasileiros passamos

de longe, nem pisamos na Serra,
chu tantos que era calcário"

****%.
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"^J^J^7.r,

arco, dia 9. Na

noite anterior, o

queixo de Munam-

mad Ali recebeu o

rude impacto de um

murro de Joe Fra-

zier no 11.° assalto.

Muhammad foi à lo-
na, levantou-se, mal

se agüentou de pé
até o 15.°, perdendo

por pontos. A 
"Voz

da América" trans-

mitira a luta do Ma-

dison Square Gar-

den até os cantos
mais isolados do

mundo. Por isso,

aquele é o assunto

na mesa, à hora do
almoço no acampa-

mento, no alto de uma serra abruptamente erguida no meio
da selva e da planície amazônica.

Ouvi dizer que êle ficou com o queixo quebrado e vai
ter de descansar muito tempo — diz um americano de olhos
verdes e cara enfadada.

Gostei disso. Agora êle terá um belo tempo para des-
cansar, na cadeia — diz rindo um velho americano grandão,
de olhos azuis, lembrando o processo a que, naquela época,
Ali respondia por ter-se recusado a lutar no Vietnam.

A conversa é em inglês. Alguns brasileiros que estão no
outro canto da mesa não sabem a língua ou não prestam aten-

ção. São os únicos que não riem.
A conversa entre os americanos é alegre, mas não exage-

radamente animada. Há uma certa nostalgia, nascida talvez
da solidão dessas serras perdidas do mundo. Superada a exci-
tação dos primeiros dias após a descoberta da imensa jazida
de ferro sobre a qual estão sentados, aqueles homens agora
enfrentam as semanas de isolamento sem grandes novidades.

O acampamento está instalado em cima da serra dos Ca-
rajás, um maciço inesperado na planura amazônica. Nessa
série de morros de cabeça chata estendida numa área de 100

por 35 quilômetros, geólogos da U. S. Steel, o gigante ame-
ricar.o do aço, descobriram o que talvez seja a maior jazida
de minério de ferro do mundo, uma reserva estimada em mais
de 5 bilhões de toneladas (fala-se em até 30 bilhões), suficien-
te para exportaçõe. anuais ue 200 miihões de dóiares (a
preço de hoje) durante duzentos anos.

A riqueza dessas serras ficou escondida dos brasileiros até
o ano de 1967. Nos nossos mapas geológicos, a área está
marcada como calcário, o que até agora motiva história e
acusações. Geólogos do governo encarregados do levantamento
conhecido como Projeto Araguaia (1955-1961) deram a área
como sem valor econômico. Cinco anos mais tarde, de 1966
em diante, helicópteros da U. S. Steel começaram a voar entre
o Xingu, o Tocantins e o Araguaia, aparentemente à pro-
cura de manganês, alguns de seus tripulantes despertando a
curiosidade dos caboclos com seu jeitão de gringos e suas
viagens misteriosas. O mistério era justificado: o governo cede

os direitos sobre as jazidas a quem preencher alguns requi-

sitos e primeiro entregar o pedido com a localização da área

requerida ao Ministério de Minas e Energia.

Os vôos misteriosos foram amplamente compensadores. Na

área 
"sem 

valor econômico", desceu em julho de 1967 o heli

cóptero de um geólogo brasileiro a serviço da U. S. Steel.

Para saber que estava diante de uma jazida de ferro, êle teve

apena. o trabalho de saltar do aparelho e olhar as pedras cin-

zento-avermelhadas do platô. E, para saber que estava diante

de uma incrível jazida de ferro, teve ainda de sobrevoar os

morros idênticos que se amontoavam ao lado do primeiro. E,

finalmente, para tentar garantir a posse da mina para a U. S.

Steel teve somente mais um trabalho: chamar seus chefes.

John Trimaine, loirinho, magro, gestos suaves e fala bon-

dosa, estava na Venezuela trabalhando para a U. S. Steel,

quando chegou a notícia do descobrimento espantoso. Usual-
mente, a descoberta de uma mina de ferro não causa muita

sensação entre os geólogos (em 1970 foram descobertas qua-
tro, no mundo). Mas essa era realmente fora de série.

Não houve dúvida, desde o início, de que se tratava de
uma coisa de muita grandeza 

— diz Trimaine no escritório do
acampamento da serra dos Carajás.

Êle chegou um mês depois da descoberta, para ser o supe
rintendente do projeto. Deixou a mulher na cidade da U. S.
Steel nos EUA, Pittsburgh, e espera trazê-la logo, pelo menos

para Belém, para ser então um homem completamente feliz.
Gosto muito mais do Brasil que da Venezuela, a gente

é muito mais animada, tem o espírito do carnaval. Aqui não
temos problemas, a gente da Venezuela é muito nacionalista.
Aqui não sinto nenhum antiamericanismo. Os venezuelanos
são muito contra estrangeiros em geral.

Os brasileiros, pelo menos no caso da mina de Trimaine,
não foram tão contra os americanos em particular, mas fi
caram desconfiados. Talvez os motivos da desconfiança se
expliquem pelo ressentimento de não terem descoberto a absur-
da jazida ou da forma do pedido de registro pela U. S. Steel.

A lei brasileira só permitia que obtivéssemos 5 000
hectares de concessões (uma área de 5 por 10 quilômetros)
e a jazida se estendia por 160 000 hectares, conta Trimaine.
Então pedimos uma área em nome da nossa subsidiária
brasileira, a Cia. Meridional de Mineração, e 31 em nome
de diretores e velhos funcionários da empresa. O governo
brasileiro parece que ficou espantado com a quantidade de
pedidos e só deu a concessão dos 5 000 hectares da Meri-
dional, mantendo em estudo os outros 31 pedidos.

Duraram dois anos as negociações entre o governo brasi-
feiro e o gigante do aço. Há algum tempo, vários setores do
Ministério de Minas e Energia queriam ampliar os limites
das áreas de concessões de jazidas. Achavam que era difícil
estimular as companhias a se interessarem pela área, man-
tendo os limites existentes. Como resultado das negociações e
dessas idéias, o governo mudou a lei, ampliando a área-limite
da concessão de 5 000 para 50 000 hectares e permitindo
à companhia ter uma subsidiária com mais 30 000 hectares.
Total para a U. S. Steel: 80 000 hectares. Os outros 80 000
deveriam ficar para a Companhia Vale do Rio Doce, estatal,
que o governo impunha no negócio com 51% das ações.
No acordo final, do começo de 1970, a U. S. Steel se encarre-
gava da fase inicial dos trabalhos — a medição das jazidas
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-- em nome do consórcio. Ê por causa desse convênio que
Irimaine hoje chefia a mina. e uma dezena de americanos
lorma parte da cúpula que comanda os trabalhos na serra —
onde os brasileiros são mais de seiscentos.

A serra só sc comunica com o resto do mundo por avião.
Três helicópteros, um com turbina, um monomotor e três
aviões grandes, que despejam no alto de um dos morros os ca
minhõcs c tratores, ajudam a formar a imagem fantástica dos
trabalhos na serra. Em Marabá, uma das primeiras cidades
da Transamazônica, corre I história de que os brasileiros não
podem entrar nas minas da serra. Em São Paulo, antes de
viajar para a Amazônia, nossa fotógrafa Cláudia Andujar
mostrara interesse em visitar os índios xicrins, mas ouvira fa-
lar que uma grande companhia de mineração os iria expulsar,
usando helicópteros, para tomar suas terras. A firma era a
U. S. Steel e, naquele momento, George Love voava com
um dos helicópteros "expulsadores" 

da companhia, fotografan-
do a paisagem da serra para esta mesma edição.
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oatos desse tipo, facilmente

explicáveis e basicamente
falsos, não irritam o ameri-
cano Arthur Ruff, gerente
da U. S. Steel em Belém,
48 anos, duas vezes doutor

em geologia, navegador de

bordo dos B-24 da Segun-

da Guerra, com 33 missões

de bombardeio sobre a Ale-

manha. Rosto redondo, lá-

bios grossos, ar apressado

mas solícito, Ruff é um mi-

neiro dos trópicos, com qua-
tro anos de Venezuela, cinco

de Peru e nove de México.

Está habituado a ser 
"es-

trangeiro". Embora sua

companhia esteja numa área

pertencente aos índios, as pesquisas ali foram autorizadas pelo

governo federal. Num certo sentido, Ruff talvez pudesse ser

acusado de perseguir os índios. Voamos com êle sobre a aldeia

dos recém-constatados paracanãs, longe da serra, numa re-

gião por onde passará a Transamazônica. Um apaixonado por
arqueologia, pai de uma antropóloga formada por Harvard,

Ruff foi um dos primeiros brancos a entrar em contato com

aquela tribo. Emprestou seu helicóptero à Funai e seguiu junto
com os sertanistas.

Embora ainda não saiba qual será sua função quando a

operação das minas passar a ser feita em conjunto com a

Vale do Rio Doce, Ruff acha que está no Brasil para ficar:
É claro que aqui vão descobrir muitas minas. Talvez a

Amazônia seja o local do mundo onde estejam descobrindo

as maiores minas nos últifrios cinco anos. No ano passado,
havia menos grupos fazendo pesquisa aqui do que hoje.

Muitos mais virão, se sua previsão estiver correta:
A região está toda assentada numa capa geológica favo-

rável, semelhante à do Canadá. Mas o trabalho de pesquisa
será enorme. Ê preciso gente que queira entrar na selva. Não

gente que fique por aqui só deixando crescer a barriga...

Diz isso e ri, tocando amistosamente na altura da cintura de

João Varela, o brasileiro que chefia os serviços de abertura

dos túneis nos morros. Mais tarde, Varela — um agitado

engenheiro de 44 anos, um inglês quase perfeito, uma fibrose

nos pulmões de tanto gás respirado dentro das minas — co-

mentaria com a mesma ironia:
É mesmo, o brasileiro é indolente; não todos, mas a

maioria só pensa em mulher, cachaça e futebol. Essa mina

estava aí para quem quisesse pegar. Nós, brasileiros, passa-

mos de longe, nem pisamos na serra e chutamos que era

calcário. O americano, não. O americano foi ver.

Americanos, canadenses, franceses, suíços, todos eles correm

atrás das possivelmente fabulosas minas amazônicas. Todos

eles são esquivos e misteriosos até que localizam a jazida.
"You know, secret is part of the business at this stage" (Sabe

como é, o segredo é parte do negócio nesse estágio), diz John

B. Malcolm, americano de sobrancelhas grisalhas, mais inte-

rcssado em obter do que em dar informações.

Malcolm é o gerente residente em Manaus da Kaiser Alu-

minum, americana, o quarto grande grupo do alumínio, uma
família que parece estar toda representada na Ama/ônia. O»

ucólogos de Malcolm estão espalhados pelo Amazonas e Pará,
fazendo o que êle chama de 

"pesquisa 
cm escala modesta".

Aparentemente, a Kaiser tenta recuperar-se de um duro

golpe por não ter ido alem da 
"escala 

modesta" na Amazônia
há dez anos. Ela foi o primeiro grande truste do alumínio I
explorar mais intensamente a Amazônia. No fim da década
de 50, chegaram até o rio Trombetas, subindo até pouco aci-
ma de Oriximiná. Aí desistiram da pesquisa, seu grande erro.

Na metade dos anos 60, geólogos do líder da família do
alumínio — Aluminum Canadian Company (Alcan), que na
área opera com o nome de Mineração Rio do Norte — resol-
veram tirar a prova do relatório da Kaiser. Igor Mousasti-
coshoily era o segundo homem desse grupo de geólogos.
Loiro, de olhos azuis, corpo atlético, geralmente de camisa
esporte justa, parece americano, mas na verdade é uma ONU
ambulante: filho de pai russo da Geórgia (terra de Stalin) e
de mãe dinamarquesa, nasceu na China, formou-se em Ber-
keley (EUA), casou com uma paulista de Campinas e já viveu
no Brasil 21 de seus 35 anos. Igor conta que seu grupo en-
controu os sinais deixados na selva pela Kaiser, acima de
Oriximiná, e resolveu ir adiante. Uns 30 quilômetros rio aci-
ma tiveram extraordinária recompensa — incríveis mesas de
alumínio, quase totalmente encobertas pela vegetação e só

percebidas por quem percorre a região pelo solo. Ali encon-
traram bauxita (o minério do alumínio) à flor da terra. Em
1967, a Alcan pedia autorização para pesquisa em vários

lotes da região. Nessa época, o governo só cedia 500 hectares

(1 por 5 quilômetros) a cada companhia que pedisse autori-
zação para pesquisa do minério. O interesse por áreas maiores
fazia com que cada firma criasse, segundo Igor, 

"dez.

quinze e vinte filhotes", companhias artificiais que no fundo
eram o mesmo grupo, a mesma administração, os mesmos

pesquisadores e funcionários. Em 1968, o governo passou o
limite para 5 000 hectares; e, no começo de 1970, para 50 000.

Hoje, mal dá para as companhias não se chocarem no Trom-
betas. Todas estão pesquisando ou já têm jazidas na área.

— Um dia, um colega de turma veio me visitar com cara
de inocente — conta Igor, com um sorriso. — Mas eu cortei
logo: 

"Olha, 
meu chapa, não vem com história, não. Aqui

só estão faltando dois grupos de alumínio: a Pechiney e a

Alusuisse. Você deve ser de um deles". Era da Alusuisse.

Agora a lista está completa. Na metade de abril deste ano.

o francês Jean Piene Mazeas, da Pechiney, tentava comprar
da Siderúrgica do Amazonas uma lancha para subir o rio Ja-
tapu, vizinho do Trombetas.

O rio quieto, cujo isolamento no século passado atraiu
negros fugidos da escravidão, agora vê suas águas verde-

musgo freqüentemente agitadas por lanchas e hidroplanos.

mina da Alcan é a mais

movimentada. Abrange uma

área de mais de 100 000

hectares (quase o tamanho

do Estado da Guanabara),

é a maior mina de alumínio

das três descobertas no

mundo no ano passado e,

no mínimo, uma das dez

maiores do mundo em to-

dos os tempos. As reservas

conhecidas de bauxita do

Brasil eram de 65 milhões

de toneladas, em Minas Ge-

rais; esta da Alcan tem,

segundo a Mineração Rio

do Norte, 250 milhões de

toneladas, e segundo seus concorrentes, 980 milhões. Duzen-

tos operários já trabalham em Porto Trombetas, o local da

mina. Nas margens do rio, 1 quilômetro acima, um ex-regatão

(mascate dos rios), que vivia de comércio miúdo, já montou

um prostíbulo com sete meninas novinhas, as caras de cabo-

cias assustadas, dentes ruins, olhar vazio.

Uns 30 quilômetros acima fica a mina da Jari. Seu chefe

é Robert Korperschoek, holandês de 45 anos, barbaças loiras

sobrancelhas grossas e ar meditativo, nostálgico. Segundo

Korperschoek, as reservas da Jari (pertencente ao multimilio-
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nário Duniel Keith Ludwig) podem ser maioics que u du
Alcan. Entre as duas ficam as da Alcoa. Em certos pontos,
as três companhias estão pesquisando o que os geólogos
chamam rindo de "vários andares de subsolo": pedir a con-
cessão de exploração para a mesma área.

A corrida do alumínio é a história mais recente dos fan-
tásticos estrangeiros atrás dos minérios da Amazônia. A da
cassiterita e do manganês são as mais antigas, embora não
menos misteriosas para a opinião pública. O manganês do
Amapá é explorado pela Icomi — Indústria e Comércio de
Minérios —, firma que tem por contrato 51% das ações
com um grupo de Minas Gerais (Antunes) e 49% com a
Bethlehem & Steel, o segundo grande truste internacional do
aço. Na farta literatura sobre os estrangeiros na Amazônia,
o mínimo que se diz é que a B&S está levando o território aos

poucos para os Estados Unidos. E, quando acabar seu con-
trato com o Brasil, deixará no lugar apenas um buraco. "Vi-

site o Amapá antes que êle acabe", diz o slogan humorístico
inventado por Millôr Fernandes.

As maiores discussões atuais se concentram na justiça ou
injustiça da porcentagem de 5% sobre o valor bruto do mi-
nério exportado, paga pelo consórcio ao governo. Hoje, tal
discussão não é simples, mesmo porque as condições atuais
não são as mesmas de 1953, quando foi firmado o contrato

que vai até o ano 2003.
Outra acusação freqüente contra a B&S é de que o Amapá

praticamente lhe pertence. Como controlam 49% do grupo
do manganês, os americanos têm cerca da metade de todos os
investimentos do grupo no território. E eles são realmente
impressionantes: a antiga mina de manganês (a quarta grande
mina do mundo, 30 milhões de toneladas de reserva, uma
área de 5 por 5 quilômetros); uma nova mina próxima da

primeira, já cedida pelo DNPM; a Copram — Companhia
Progresso do Amapá) —, que fazia pesquisas para atrair indus-
triais para o território, atualmente em recesso; o IRDA —

Instituto Regional de Desenvolvimento do Amapá —, entida-
de pública de pesquisas agrícolas e pecuárias que funciona
em convênio com a USAID; e 50% das ações da maior ma-
deireira da Amazônia (Brumasa), firma cujos outros 50% são
controlados por holandeses que se estabeleceram ao lado do
porto de minérios. Essa cadeia de empresas é que cria mais
de 90% de toda a produção bruta do Amapá, e mais de 99%
de toda a sua produção industrial.

a acusações mais curió-
sas. No recente livro
"Transamazônica, 

Prós e
Contras", o professor
Osny Duarte Pereira
disse que 

'o 
território

federal do Amapá hoje
(pode ser) considerado
um feudo da Bethlehem
& Steel, onde os funcio-
nários norte-americanos
constituem uma socieda-
de fechada, com seus
clubes e vivendas de lu-
xo (. . .)". Nós visitamos
tiês vezes a Icomi, no pe-
ríodo desta reportagem.

As duas vilas construídas pela companhia, uma no porto
de embarque do minério, na serra do Navio, junto à mina,
se parecem com pedaços dos Estados Unidos no meio da
selva. Casinhas brancas de janelas e portas teladas, rodea-
das por gramados verdes. Piscinas de águas azuis clarinhas
que, em Porto Santana, contrastam com o caqui interminável
do Amazonas. Um hospital-modêlo, quase certamente o me-
lhor de toda a Amazônia. Mas apenas dois americanos. Os
americanos se retiraram, depois que a companhia passou a
funcionar num esquema de rotina. Hoje, além dos visitantes
que inspecionariam a operação da empresa para a Bethlehem
& Steel, os dois únicos americanos são os que cuidam da
instalação da usina de beneficiamento do minério de man-
ganes, a primeira a ser construída no mundo.

Um deles é Earl Jackson, 44 anos, nascido em Vandalu,
no Missouri, um homem magro de rosto oval, que fala um
português difícil, arrastado, e que viveu pelo mundo fazendo

^M *\_ yi~^*'y^:rjnj V

a guerra (na Coréia e Europa), e trabalhando em mina<>

(Venezuela, Chile, México, Libéria, Canadá e Espanha).

Earl não concordaria com a classificação de luxuosa, para
sua vida. A Vila Amazonas, onde mora, ao lado do porto,
tem 2 000 habitantes e fica a 25 quilômetros de Macapá,

a capital do território (52 533 habitantes) e uma espécie de
"fim do Brasil".

Os jornais aqui chegam com dias de atraso, as revistas

íó depois de semanas, não aparece quase nenhuma publi-
cação dos Estados Unidos. Não há biblioteca, não há restau-

rante bom. O cinema só passa filmes do oeste americano, ou

brasileiros de qualidade duvidosa.

No dia desta entrevista, o programa de Earl no Cine Ama-

zonas seria: 
"Mágoas de Caboclo".

Com a cassiterita de Rondônia, a mistura estrangeiros/mine-

rios tem ainda outro ingrediente altamente explosivo: índios.

Bettie Smith, uma lourinha alegre e bonita que trabalha com

o filho de Francisco Meireles na pacificação dos cintas-largas
— o grande grupo indígena da região (5 000 pessoas) —,

conta que os índios não aceitam mais presentes dos brancos.
"Eu ouvi dizer que é porque antes davam-lhes comida enve-

nenada e roupas contaminadas. Não tenho nenhuma expe-
riência disso, mas me disseram que eram estrangeiros inte-
ressados em minérios."

A gravíssima acusação é feita, por uma ou outra fonte, a
todos os grupos — nacionais e estrangeiros — que exploram
cassiterita na "província 

estanífera de Rondônia". Plínio
Benfica, uma espécie de rei do estanho nacional, também é
acusado por seus inimigos de, no mínimo, ter afugentado os
índios de suas terras para ficar com o estanho encontrado.

Em entrevista recente, reproduzida no mesmo livro do

professor Osny, já citado, Meireles dizia:
Esquecendo o puro e simples assassinato através do

envenenamento ou da bala, método muito utilizado pelos
antigos seringueiros ou colhedores de castanha, as modernas
empresas interessadas em lesar e explorar os índios usam de
técnica sutil e sofisticada, de modo tão perfeito que, quando
os indígenas acordam, estão sem terras e sem riquezas (...).

Todas essas histórias ganham um novo colorido com a
Transamazônica. Quando surgiu a notícia de sua construção,
o então senador José Ermírio de Morais, dono de minas de
cobre no norte do país, classificou-a com o pouco honroso
título de 

"estrada 
da entregação nacional". Ela serviria para

facilitar às firmas estrangeiras se apoderarem dos minérios da
região. Como exemplo, era citada a U. S. Steel, na serra dos
Carajás.

Não parece ter sido um exemplo feliz. A jazida da serra
dos Carajás já estava descoberta (1967) e os trabalhos adian-
tados, quando surgiu a idéia da Transamazônica (maio de
1970). Além disso, ninguém no mundo utilizaria estradas de
rodagem para explofar ou transportar minérios de ferro. O
consórcio Vale do Rio Doce-U. S. Steel vai provavelmente
construir uma estrada de ferro de cerca de 700 quilômetros
da serra até o litoral.

Mesmo assim, o governo não esconde, algumas firmas
estrangeiras admitem claramente e outras não fazem esforço
suficiente para esconder que a Transamazônica realmente é
útil para ajudar a pesquisa de minérios. "Indubitavelmente",

diz John Malcolm, da Kaiser Aluminum, "a 
Transamazônica

é de grande interesse para a exploração mineral da área."
Assim como o projeto Radam, cujo levantamento aéreo da
região foi feito pelo governo (veja a página 120) para servir de
base aos trabalhos de localização das jazidas minerais, a Tran-
samazônica é um projeto de infra-estrutura colocado à dispo-
sição de quem quiser utilizá-la. A estrada facilita o acesso
direto a áreas que, pelos rios, são praticamente fechadas. As
firmas de mineração estrangeiras, que são as mais poderosas,
e no momento parecem muito interessadas na região, a estão
utilizando. Como o governo considera benéfico e até incentiva
o investimento estrangeiro, tudo acontece dentro da lei.

Em relação ao que é importante, a curiosa história da cor-
rida estrangeira pelos minérios da Amazônia se resume a
esses episódios, no momento. Certamente há intrigas econô-
micamente muito menores, mas talvez mais intrincadas. A
produção de ouro, diamante e cassiterita, por exemplo, pode
ser transportada em aviões especiais, e mesmo nos bolsos dos
mais audazes. Mas nesse campo os aventureiros nacionais
competem bravamente com os estrangeiros, em quantidade e
qualidade.
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Os caboclos 
ouvindo: 

*Êstes 

sâo os

astronautas, 
este é o Presidente Xixon:

Com Cristo no barco, tudo vai

muito bem, vai muito bem, vai muito bem?

a antologia 
popular, há uma

permanente associação entre

as fantásticas riquezas mi-

nerais da Amazônia e os

diabólicos 
padres de batina-

contador Geiger. Nós en-

contramos apenas um sinal

de um dêsses 
"demônios",

acidentalmente. Na verdade,

procurávamos investigar ou-

tro tipo de intriga — a dos

missionários adventistas das

lanchas 
"Luzeiro", 

há tem-

po acusados de esterilizar

mulheres do interior da

Amazônia.

O ágil hidravião do pas-

tor Daniel Walter, um americano magro e alto, desceu nas

águas negras e limpas do rio Curupira, afluente do Madeira,

200 
quilômetros a leste de Manaus. Procurávamos o barco do

pastor Ronald Wearner e levávamos a bordo dois auditores da

Igreja Adventista Mundial 
que começavam uma viagem de

quatro meses 
pelo mundo. O 

"Luzeiro 
Iir\ espécie de pe-

queno bangalô flutuante, estava ancorado numa minúscula

baía em frente ao barraco de um caboclo. Olhares parados,

bocas entreabertas, o velho Hermógenes Coelho, mulher e

cinco filhas, uma aleijada, assistiram espantados à nossa

chegada.

O pastor Ronald Wearner e sua bela mulher Jeanine, sur-

preendentemente jovens, surgiram na porta do 
"Luzeiro". 

Ti-

nham ouvido pelo rádio do barco a notícia da nossa vinda

e dos auditQres, e nos receberam com o melhor sorriso.

Whitney e Davidson, os auditores, ficaram chocados ao saber

que freqüentemente a imprensa do sul do país divulga his-

tórias sôbre atividades clandestinas dos missionários na Ama-

zônia. Ronald Wearner, não. Anos atrás, Rudolph Heine, de

outra das cinco lanchas 
"Luzeiro" 

que os adventistas têm na

Amazônia, fôra chamado pelo subsecretário da Saúde do

governo da Amazônia para se defender de uma séria denún-

cia: seu pessoal estaria empregando técnicas de esterilização

em massa nas caboclas do interior. Foi absolvido. Apenas não

disse 
que sua igreja não era contra o ensino de métodos an-

ticoncepcionais, 
quando 

solicitado pelo crente. E que, parti-

cularmente, êle também era a favor. A posição do pastor

Ronald Wearner é a mesma: — Sou pela democracia 2 tudo

isso, mas vejo o dia em que ficarei a favor de um controle

da família. Aqui, você vê uma mulher de vinte anos com

seis filhos e já acabada, como uma velha, sem dentes. Talvez

não exista outra forma de acabar com tanta miséria a não

ser o controle da natalidade, feito como política do governo.

Ronald está com 27 anos, Jeanine com 25. Ela tem diploma

de enfermagem e êle um pós-graduação em saúde pública, nos

EUA. Estão no rio Curupira depois de 36 dias de viagens,

29 sermões, dezenas de dentes arrancados e 290 tratamentos

gratuitos entre os moradores das margens dos rios.

Dificilmente uma acusação combinaria tào pouco com êles

como a de espionagem ou contrabando. Jeanine tem uma fe-

rida na perna que 
resiste a cinco meses de tratamento e Kenny,

de um ano, o filho do casal, uma deficiência cardíaca. Suas

radiografias têm de ser enviadas aos EUA periòdicamente.

— Contrabando de minérios? — Ronald dá risada. — Pa-

rece que 
a alfândega de Manaus acredita muito nisso, pois

revista nossos equipamentos com um rigor 
que nunca vi.

Talvez alguém disfarçado de missionário faça. Uma vez vi

um equipamento com a placa 
"Metal 

finder" (algo equivalente

a 
"localizador 

de minérios") na bagagem, que seria de uma

tal Igreja São Vicente. Mas foi a única vez.

A apresentação de Ronald, à noite, para cerca de 
quarenta

caboclos de rostos sofridos e miseráveis, foi, mais 
que uma

mensagem religiosa, um espetáculo teatral. Na casa de seu

Hermógenes, muitos viram 
pela primeira vez algumas mara-

vilhas da sociedade de consumo. Dois bicos de luz foram

ligados do barco ao barraco 
que nunca conhecera outra luz

artificial 
que a da lamparina. Ronald, de terno e gravata,

explicou 
primeiro como seria 

"A 
Viagem do Homem à Lua",

para que os caboclos entendessem o filme a ser projetado.

Depois veio o filme, 
para a maioria absolutamente misterioso,

porém muito engraçado. 
"Êstes 

são os astronautas, êste é o

presidente Nixon" a voz de Ronald ia tentando explicar tôda

a história. Terminado o filme, êle tirou, como um prestidi-

gitador, uma sanfona da caixa e atacou cinco ou seis canções

de sua igreja: 
"Com 

Cristo no barco, tudo vai bem/ Vai mui-

to bem/ Vai muito bem/ e passa o tempoooraaaal". O sermão

final encontrou os nativos bocejantes. Mai Ronald, Davidson,

Whitney e Daniel tinham aparentemente 
ganho o dia. Sorriam.

Nas igrejas e na evangelização da Amazônia, os brasilei-

ros constituem uma evidente minoria. Oitenta por cento dos

padres e bispos católicos, 
por exemplo, são italianSs, franceses,

americanos, holandeses, alemães. Ainda entre os católicos,

25 % de um total de oitocentas freiras e irmãs religiosas são

estrangeiros de diversas origens.

No interior, as missões e em parte o dinheiro vindo de fora

são responsáveis 
por 50% das matrículas nos cursos de en-

sino médio (em convênio com o govêrno) e 65% dos leitos

de hospitais ou enfermarias. A Igreja Católica só não controla

duas das oito emissoras de rádio do interior da Amazônia

ocidental (Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas). Tem um

jornal em Itacoatiara, um dos poucos que existem fora das

capitais. As rádios, embora funcionem sob a autoridade dos

bispos locais, são artificialmente registradas em nome do arce-

bispo de Manaus, que é um dos 
poucos brasileiros — a lei

não permite em nome de estrangeiros. Poucas prelazias têm

aviões 
(para 

algumas, êles criam mais problemas do que pres-

tam serviços; o bispo de Parintins quer entregar o seu ao

arcebispo 
porque está cansado de provar que não o usa

para contrabandear ouro). Mas os conventos dos padres ca-

tólicos são, de longe, as construções mais diferenciadas, às

vêzes majestosas, das cidades do interior da Amazônia.

Nossas construções são ostensivas demais para o am-

biente — confessa o padre Mateus George, americano, secre-

tário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, região

norte. — Reconstruímos aqui o que 
tínhamos em nossos pai-

ses de origem sem ver 
que um prédio de dois andares, como

quase todos os nossos nesta vastidão de espaço, é tolice.

Padre Mateus, que já foi apontado como agente da CIA

por religiosos leigos vindos do sul do país, não liga para

isso, 
que julga um pequeno episódio.

O 
perigo não é que sejamos representantes de grupos

políticos ou econômicos. É um terceiro, mais sutil: por sermos

de fora, o perigo é que não saibamos sentir exatamente os

valores do povo daqui. E é preciso que a Amazônia se desen-

volva segundo os valores de seu próprio povo. Por não con-

seguirmos nos adaptar à cultura local, somos menos eficien-

tes. Depois, sermos estrangeiros parece que limita as ambi-

ções dos nativos. Quem, no Brasil, quer ser astronauta? Nin-

guém, porque todos os que existem são russos ou americanos.

Em nosso caso acontece coisa parecida.

Não é impossível 
que as ligações normais das prelazias*

com o exterior atraiam outros estrangeiros, investidores e até

aventureiros seduzidos pelas descrições de uma terra mitoló-

giea e desabitada. Em todo caso, difícil é supor 
que a U.S.

Steel, para obter uma mina de ferro no Brasil, tivesse de

manter nos seus quadros, ou financiar, 
padres que 

ficariam

a maior parte do tempo cuidando de leprosos, tuberculosos e
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malariosos distarçadamente, enquanto reservavam as hoias

vagas mais soturnas para a prospecção 
de minérios.

E por que esses padres e pastores estão lá? Invariàvelmen-

te, todos eles respondem que 
vieram para a Amazônia 

"aten-

dendo ao chamado de Deus". Por trás dessa frase mística

existe a 
poderosa 

atração que o selvagem e o desconhecido

exercem sôbre a alma quase 
sempre ingênua dos candidatos

a missionários. O índio, particularmente, 
seduz os estrangei-

ros em geral e os evangelistas em particular.

s padres 
católicos dizem

cuidar de 60 000 índios,

só na Amazônia ociden-

tal. O número parece 
in-

flacionado e muitos o

atribuem a uma intenção

de obter mais verbas fe-

derais destinadas aos sei-

vagens. Também os pro-

testantes estão mais in-

teressados nos índios.

— Missionário a gen-

te já entende por uma

pessoa que 
mora na se4-

va, viaja pelo rio. Quan-

do eu estava na Irlanda

— diz o pastor Wilhelm

Woods —, 
gostava 

de pegar livros sôbre a Amazônia e ler

histórias de viagens pelo 
rio. Achava formidável.

Wilhelm, irlandês desajeitado, óculos de aro grosso, pre-

fere ser chamado de Guilherme, nome adotado para 
facilitar

o contato com a gente do interior. É um de aproximadamente

quatrocentos pastores, missionários ou paramissionários pro-

testantes na Amazônia. Dá assistência a leprosos e adaptou

um tipo de sandália com palmilha 
especial que evita as de-

formações causadas pelas ulceraçôes nos pés. Tem uma expli-

cação para as acusações aos missionários estrangeiros:

É 
que ensinam aos índios o valor das coisas. E muita

gente não 
quer 

isso. Levei um casal do Summer Institute of

Linguistics a uma maloca de índios. Lá, o casal viu um rega-

tão chegar e trocar cinco panelas de sorva (espécie de goma

como a borracha) e duas peles de onça por um cinto e dois

sabonetes. Revoltado, o casal depois ensinou aos índios o

valor dos objetos. É claro que quando o negociante voltar lá

não vai 
gostar dos missionários e vai inventar histórias.

Uma das histórias poderia ser esta:

Uma vez disseram que estamos fazendo vôos à noite,

tirando minério com avião grande. As acusações são idiotas.

Reinhold ("Raimundo", para os caboclos) Liedlke desabafa

dando risada, muito divertido com seu rosto simpático, o ver-

melhão destacado nas bochechas. Raimundo chefia o Summer

Institute of Linguistics em Manaus. A missão de Raimundo

e do seu instituto de lingüística?

("Êles dizem que é traduzir a língua dos índios. Dizem que

querem traduzir a língua do índio mesmo existindo um só

com essa língua. Quem acredita nisso?", disse-nos um cien-

tista que já fêz várias expedições pela Amazônia.)

Segundo Raimundo, a missão do instituto — organização

com 2 500 lingüistas ("não somos missionários, somos lin-

güistas") em dezenas de países, com 176 membros no Brasil

desde 1954 e cerca de cem na Amazônia — 
é exatamente

estudar tôdas as línguas indígenas.

Mesmo 
onde existir só uma pessoa para ser estudada

com essa língua. Se a pessoa morre, a língua morre. Mas, se

nós já estudamos a língua, ela continua. Isso não é magnífico?

Para ele, os que os acusam de atividades clandestinas estão

entre três tipos de 
pessoas:

'Os mal informados; os bem informados que não gos-

tam de estrangeiros; os de interêsses opostos aos dos índios.

Os grupos protestantes são tão numerosos, que mantêm

duas escolas na Amazônia só para seus filhos. É uma curiosa

surprêsa estar viajando de barco durante horas pelas margens

do Amazonas e encontrar de repente, no meio da selva, uma

espécie de 
povoado de crianças e adolescentes quase todos

loirinhos, de olhos azuis e rosto sardento. São as casas onde

vivem e estudam 85 filhos de alguns dos cem missionários,

das oito missões diferentes agrupadas sob o nome de Missão

Novas Tribos do Brasil (o instituto lingüístico não está in-

eluido). Duas lanchas e um hidroplano ligam a escola a Ma-

naus, a duas horas de barco. Ronald Lotz, o americano di-

retor da escola, ficou ligeiramente surprêso com nossa visita.

Mas acha ainda mais estranho que 
outras pessoas 

não o*

procurem:

Um nosso prolessor 
estava lá na cidade e ouviu dizer

que aqui em Puraquequera estamos trabalhando de noite e

dormindo de dia, para 
carregar jatos com minério. Ninguém

veio aqui para 
ver que 

nada disso existe.

Nossa escola é reconhecida, inclusive, pelo governo 
ame

ricano. O aluno sai daqui e vai direto para 
uma universidade.

Para Harvard, se quiser.

Entre a primeira 
e a segunda trase há uma distância de

mais de 1 500 quilômetros 
de Puraquequera, Amazonas, para

Ceres, perto 
da Belém—Brasília, em Goiás. Quem fala em

Ceres é Roy Penney, um texano, diretor da Escola Bandei-

rante, também um centro para 
filhos de missionários, neste

caso os da Igreja Presbiteriana. Cinqüenta crianças e rapazes

brincam pelos jardins 
da escola, no alto de um morro de onde

se vê o rio das Almas escorrer preguiçosamente 
através de

um vale, entre manchas verde-escuras de floresta e verde-cla-

ras de plantações de arroz.

O objetivo dos missionários é a conquista. Não a con-

quista de terras ou de riquezas. Mas a conquista das almas

para Jesus Cristo — diz Penney.

Nós achamos que a Bíblia nos manda a tôda parte do

mundo. Nós achamos que as primeiras 
coisas que o índio

aprende com a civilização são as coisas más. Por isso esta-

mos aqui.

O tom destas palavras é o mesmo das de Penney, mas entre

êle e Herwin Henry Scheltema, que 
vive com a mulher, Ruth,

e a filha Linda, às margens do rio Javari, fronteira do Brasil

com Peru e Colômbia, há novamente milhares de quilômetros

de distância. Os Scheltema trabalham evangelizando os índios

ticuna, que 
vivem em tôrno do Javari, nos três países que o

rio separa. Contra quaisquer acusações que lhes fazem, entre

as quais a de serem espiões, por viverem na fronteira, eles

têm para exibir uma medalha: a do Pacificador, outorgada a

êles pelo Exército brasileiro e entregue pessoalmente pelo ge-

ner^l Antônio Carlos Muricy.

Os missionários que vivem na faixa da fronteira estão

acostumados à desconfiança de muita gente. No Comando de

Fronteira do Roraima, a unidade do Exército brasileiro en-

carregada da segurança da região, o major subcomandante

fala dos problemas da área:

Tem uns americanos operando com índios na fronteira.

Nós estamos de olho nêles, mas até agora não conseguimos

nada. Êles são muito bem equipados para mexerem só com

índios.

O major se referia aos três postos (Surucucu, Anaris e Mu-

cajaí) da Missão Evangélica do Amazonas <MEA), uma orga-

nização com 31 missionários, 23 americanos, sete brasileiros

e um alemão. Nós comentamos:

Ê, 
tem até telefone er.tre as casas, no Surucucu.

Como 
é que você sabe? — 

perguntou o major.

ácil explicar: tínhamos visitado

Surucucu. A missão é mais

uma dessas ilhas de Estados

Unidos no meio da selva: treze

casas de madeira, tôdas tela-

das, confortáveis, 
que se comu-

nicam 
por um sistema de tele-

fones a manivela, e ficam num

platô a 900 metros de altura,

ladeado pela serra do Parimá.

O posto foi aberto em 1961,

quando o risonho Robert Cable,

um americano da Carolina do

Norte, chegou num helicóptero

da FAB com a mulher Alice,

dois filhos e o brigadeiro Cama-

rão, hoje comandante da IV

Zona Aérea, em Belém. Hoje,

Cable tem 
quatro crianças e é o administrador do Surucucu.

Está acostumado a conviver com boatos. Diz Neil Hawkins,

um texano magro que chegou a Roraima antes do primeiro

governador, há 27 anos, e hoje cuida dó 
'MEA 

em Boa Vista:

m



— Nossa arma é mostrar nosso trabalho publicamentesempre que possível. Os nossos três postos possuem serviço
de radiofoma com o Palácio do Governo do território e
horário para transmitir informações. Temos obrigação de co-
mumcar qualquer acontecimento estranho. Já convidamos o
governador e o comandante da guarnição de fronteira paranos, visitar. r

Em Roraima, quatro anos atrás, houve realmente um pro-blema grave com um padre estrangeiro: Giovanni Calleri,
chefe da Missão Católica do rio Catrimani, foi morto pelosíndios atroans. Naquela época, em um dos jornais de Manaus
uma das versões da tragédia dizia que o padre morto estava
interessado em descobrir minério na região. Por isso arriscou-
se demais e foi morto.

Giovanni Battista Sapiro, o alegre italiano do Piemonte
que substitui Calleri, encara aquela denúncia com o mesmo
desprezo com que recebeu outra, recente, de conteúdo seme-
lhante e também através de um jornal de Manaus:

Tinha proibido o trânsito de "civilizados" 
pelas terras dos

uaicás que vivem perto da missão Catrimani. Moradores da
região, segundo êle, interessados nas riquezas das terras dos
índios, inventaram uma história de que o "estrangeiro" 

Gio-

yanni pesquisava minérios. Acostumado a esse tipo de intriga,
êle nem respondeu à acusação publicamente. Apenas compa-
receu à sede do Comando de Fronteiras e mostrou um do-

cumento da Fundação Nacional do Índio, autorizando-o a
manter os índios longe dos "civilizados".

Padre Giovanni, "João", 
como gosta de ser chamado, é da

mesma aldeia do Piemonte onde nasceu seu infeliz antecessor.
Sua mãe morreu depois que substituiu Calleri. Agora a mãe
de Calleri lhe escreve como se êle, João, fosse seu filho.

é difícil dizer se o fato de os estrangeiros serem maioria
nas missões religiosas cria problemas para a Amazônia. Mas,
em todo caso, a chave da questão certamente não é a presen-
ça estrangeira, mas a ausência de brasileiros. Estes, baseados
nos valores locais, talvez pudessem liderar mais facilmente as
transformações de que a região precisa.

O problema, com diferenças de intenções, é o mesmo das
emissoras estrangeiras na área. O caboclo do interior ouve
realmente a BBC, a "Voz da América", a Rádio Havana, a
Rádio Moscou, porque na Amazônia não existem outras.

Precisamos de uma emissora de grande potência, para
cobrir todo o território da Amazônia, que atualmente é atin-
gido pelas emissoras estrangeiras, não só dos países vizinhos
como da Rússia — disse em Manaus o general Rodrigo Otá-
vio, atual comandante.da Escola Superior de Guerra, num
intervalo de suas leituras do discurso preparado para um
público de militares e autoridades regionais.

A Amazônia é a nossa esfinge; ou a deciframos ou ela
nos devora.

O chefão de New \brk: "Sakai,

quero que você fique dez anos na Amazônia
estudando as possibilidades

de nosso grupo por \á? Sakai: "O.IC

ários grandes grupos de ca-

pitais internacionais também
estão interessados em deci-
frar a esfinge. No começo
do ano passado, Sutezo
Sakai, do complexo da
Toyomenka, o quarto gran-
de grupo madeireiro inter-
nacional, foi chamado pelo
chefão do bureau de Nova
York.

— Sakai, quero que vo-
cê vá passar uns dez anos
na Amazônia para estudar
as possibilidades de nosso

grupo por lá.
Uma completa mudança

de vida, "da civilização para os trópicos". E por dez anos.
Sakai respondeu simplesmente:

— OK.
Sutezo Sakai é um desses amabilíssimos, discretíssimos e

eficientíssimos homens de negócio japoneses, cujo sucesso
se baseia entre outras coisas numa orientalíssima disciplina.
É também um homem dos trópicos. Viveu no Vietnam e no
Camboja, antes da guerra. No Camboja construiu uma ponte
sobre um afluente do Mekong (a ponte é famosa e êle todo
dia olha nos jornais se a guerra ainda não a derrubou).

Para começar, Sakai organizou no estreito de Breves, na
bôca do Amazonas, uma grande fábrica de compensados e
laminados de madeira, a Super*.ines Madeiras Ltda.. 4,5 mi-
lhões de dólares próprios e 13,5 milhões, também de dólares,
conseguidos na Sudam. Já está construindo um porto para
exportação do material. Está comprando terras para plantar
virola, uma árvore de qualidade perfeita para sua indústria.
Haverá escassez de madeira no mundo nas próximas décadas,
êle diz. As perspectivas internacionais são fantásticas. A bôca
do Amazonas fica em posição estratégica com relação aos
melhores mercados, os da Europa e dos EUA. Os outros for-
necedores estão do outro lado do mundo, na Malásia, na

Indonésia. Não terão condições de competir por causa do
custo do transporte. Além disso, têm o problema da guerra.

Todas essas vantagens amazônicas, porém, não foram evi-
dentes somente para o disciplinado e eficiente Sakai. Os gran-
des grupos madeireiros internacionais já lideram e controlam
seguramente mais de 60% do setor na Amazônia. Na saída
esquerda do Amazonas, ao lado do porto da Icomi, já fun-
ciona há dois anos a Brumasa — Bruynzeel Madeiras S.A.,
um investimento de .20 milhões de dólares dirigidos pela
Bruynzeel holandesa (a maior madeireira do mundo). Perto
de Sakai, em Portei, diante da ilha de Marajó, fica a fábrica
da Geórgia Pacific, a segunda grande madeireira do mundo.
Na estratégica bôca do chamado rio-mar, além do poderoso
trio Bruynzeel-Toyomenka-Georgia Pacific, existe a Madei-
ras Gerais da Amazônia S.A., de Robin Hollie Mc Glohn.

À medida que as posições mais favoráveis vão sendo to-
madas, os grupos penetram pelo rio para o interior. As pre-
tensões estrangeiras nesse campo parecem ilimitadas. Numa
entrevista à revista "Time", 

Harold Scott, diretor do Bureau

para o Comércio Internacional dos EUA, sugeriu um nível
mais elevado ainda para essas incursões. Discutindo os recen-
tes atritos entre os japoneses e americanos no mercado inter-
nacional, êle sugeria, segundo a revista, uma união em campo
neutro com 

"projetos 
para ganhar dinheiro e, incidentalmente

ajudar os 
'sem-algum' do mundo". Propunha 

"uma 
combina-

ção das madeireiras dos EUA e do Japão para desenvolver
as enormes reservas de madeira do aito Amazonas".

Todos os fatores parecem favoráveis a essa explosão. O

país criou um clima de segurança e otimismo para o capital
estrangeiro e até os técnicos parecem mais interessados em
vir. Sakai, por exemplo, acha a região ótima: a vida muito
mais fácil que em outros pontos dos trópicos. "O 

clima é
mais ameno", diz num inglês precário.

Em Porto Santana (Amapá), Hans Hodenhir, vice-gerente
da Brumasa, um holandês de cansados olhos azuis, com qua-
renta de seus sessenta anos vividos nos trópicos, diz que tam-
bém gosta da região. Como a maioria de seus técnicos holan-
deses. Ary Kempks, o jovem e espigado diretor de produção
da fábrica, explica por que todos gostam da Amazônia:
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A Holanda tem menos da metade do tamanho da ilha

de Marajó e 30 milhões de habitantes. l á se leva horas e

horas para se ir até a praia: está tudo cheio de carros, tu

estava bem. também ei a diretor de uma fábrica da Bruynzeel.

Tinha carro e casa. Podia passar os dias vendo TV, esperando

engordar. Então decidi ver coisas novas.

A 278 quilômetros 
a oeste de Belém em linha reta, na

cidade de Portei (5 711 habitantes), um americano moreno,

com sangue de índio e poite de galã de cinema, concorda

com o holandês de Pôrto Santana:

Antes de vir, me diziam que aqui se tropeçava em ja-

caié saindo de casa e se pegava 
logo uma doença que matava

em três dias. Não existe nada disso — diz Otis Tapley, sol-

teirão de 36 anos, gerente da fábrica da Geórgia Pacific.

Mas não é só a floresta que atrai o capital estrangeiro. O

rio também. O Amazonas despeja no Atlântico, diàriamente,

a incrível quantidade 
de 3 milhões de toneladas de material

em suspensão. Entre êsse material vêm detritos orgânicos,

pedaços da floresta em decomposição, que 
alimentam os pei-

xes. Grandes companhias internacionais estão chegando à

Amazônia atraídas pelos possíveis 
e numerosos cardumes ali-

mentados por essa brutal quantidade 
de substâncias orgânicas.

Walter Buhl, 42 anos. um suíço gordo e bonachão, é dire-

tor industrial da Primar — Produtos Industrializados do Mar,

a maior do norte e com um projeto 
de expansão (cem barcos,

dois navios-fábrica) para 
tornar-se a maior do Brasil.

A Primar pertencia à W. R. Grace Co., poderoso grupo

minerador americano que já explorava minas de estanho

em Rondônia, e resolveu tentar uma experiência de pesca

na Amazônia. Desistiu do projeto por problemas administra-

tivos. Hans Dieter Worbs, um milionário alemão que 
tem fro-

tas de pesca 
nas Bahamas, na Alemanha e em São Paulo, assu-

miu o controle da emprêsa e trouxe Buhl para dirigi-la.

Homem prático e agitado, Buhl encontrou um probfema: o

Brasil, em geral, e a região, em particular, não têm tradição

de pesca em larga escala.

Sendo um ofício que se aprende de geração para geração,

é impossível transformar repentinamente em eficientes traba-

ihadores de uma indústria pesqueira os românticos vigilengos

da baía de Guajará. Buhl achou então uma saída — contratou

uma tripulação de cem poloneses para pescar para êle; A

lei não permite que os chefes dos barcos e mais de um terço

da tripulação sejam estrangeiros. O motivo: todo barco mer-

cante pode 
ser requisitado para servir ao país em época de

guerra. Por isso, os concorrentes de Buhl começaram a espa-

lhar histórias, a falar em lei de segurança nacional, importação

de comunistas e daí para cima. Buhl não se assustou. Os

poloneses estão trabalhando a serviço dele, por contrato. Não

são estrangeiros pescando 
nas nossas águas territoriais; são

estrangeiros pescando para uma firma brasileira.

Buhl é outro que 
se apaixonou pela Amazônia. Viveu no

Panamá, na Costa Rica e na Colômbia. Para êle Belém é

uma ótima surprêsa. Sua mulher íris sofria de dores reumá-

ticas antes de chegar a Belém. Veio para ficar só uns quinze

dias — 
queria 

morar no sul do país. Mas em Belém comeu

generosamente pato no tucupi. Ouviu dizer que jambu, um

vegetal 
que entra no prato, 

teria ácidos miraculosos. Por

quinze dias não teve dores. Decidiu ficar mais tempo. Trouxe

Natacha, a filha de quatro anos. A menina vivia com bron-

quite. Depois de uma semana em Belém, nem tossia mais.

íris resolveu ficar de vez.

Os problemas de Buhl agora são os concorrentes de terra

firme e os do alto-mar. Para os primeiros que criticam o

artifício 
que usou para trazer os 

"comunistas", 
diz:

O brasileiro é engraçado. Não cria problema para a

entrada de um português que 
vem, 

põe um armazém, contrata

brasileiros e fica com o lucro do trabalho do brasileiro. Mas

acha 
que deve impedir a vinda do pescador, que trabalhará

para nós e deixará o lucro do seu trabalho com a gente.

Para lutar contra os do alto-mar — cêrca de duzentos bar-

cos, mil pessoas, entre japonêses, inglêses e americanos prin-

cipalmente, 
que pescavam nas nossas 200 milhas antes da

proibição do govêrno brasileiro, Buhl tem esperança de que a

lei os expulse. Ou os atraia 
para bem perto.

Se o Brasil conseguir fiscalizar o seu mar continental,

obrigará as firmas estrangeiras que querem pescar em suas

costas a trazerem suas fábricas 
para o litoral. Aqui elas cria-

rão empregos, deixarão seu know-how.

"Fizeram 

um 
grande 

barulho 
porque 

eu

tinha tanta terra. Está bem.

Eu lenho 300 mil hectares. E 
qual 

é o

problema? 
Posso levá-los 

para 
os EUA?"

deputado Haroldo Veloso, no seu célebre relatório 
que encer-

rou a CPI — 
Comissão Parlamentar de Inquérito— sôbre

terras dos estrangeiros?

Em parte, o controvertido relatório Veloso responde em

seguida à pergunta.
"Com 

isso não se pode asseverar o desejo de uma potência

estrangeira em dominar a região, 
porque ao longo dessa linha

estão também os pontos de maior interêsse econômico."

* 
Outro desses técnicos: John Donohue, da Syracuse Univer-

sity, EUA. John faz 

"futurologia", 
a ciência de uma família

de técnicos que se tornou famosa no Brasil através do gordo

Herman Kahn e seu projeto do 
"Grande 

Lago Amazônico".

Veio contratado pelo IDESP — Instituto de Desenvolvimento

Econômico e Social do Pará, com verbas da Ford Foundation.

Em quinze meses de Amazônia, Donohue fez a projeção do

consumo de alimentos na região no ano 2000. Os resultados: a

menos que o govêrno faça grandes investimentos no setor nos

próximos decênios, o abastecimento estará em situação pior que

a atual no fim do milênio (com exceção da carne, em vista

dos grandes projetos agropecuários). John não está muito con

tente com o trabalho:

— 
O estudo não é dos mais precisos, faltam informações.

Mas não deixa de ser uma tentativa honrosa de racionalização

dos projetos de desenvolvimento.
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V. terras

tranqüilidade e clareza de

visão de técnicos como Buhl,

Sakai, Hans Hodenhir, Ta-

pley e outros* pode aca-

bar sendo a oportuna plata-

forma de uma conspiração

internacional? A Bruynzeel

(Holanda) tem 200 000 hec-

tares de terras entre o Ama-

pá e a ilha de Marajó.

No caminho de Belém pelo

continente, encontram-se as

de Daniel Ludwig,

mais de 1,5 milhão de hec-

tares. A Geórgia Pacific,

mais abaixo e à direita, tem

500 000 hectares; a Toyo-

menka tem 120 000 e está comprando mais 180 000; Robin

Mc Glohn tem 400 000 hectares.

"Pode-se 
notar 

que 
a concentração maior de terras vendi-

das a estrangeiros está no Pará e no território do Amapá,

contornando a bcca do Amazonas, principal acesso à região.
"A 

impressão tida ao examinar um mapa é a da formação

de um cordão isolando a Amazônia do resto do Brasil."

Por que não dizer como êsse trecho do falecido brigadeiro-



"Não 
resta a menor dúvida de que, do ponto de vista eco-

nômico, é benéfica a venda controlada de terras a estrangeiros".
Sua conclusão final era mais ou menos esta:
1) Se os capitais são bem-vindos e 2) se os investidores não

são burros, então 3) é lógico que fiquem nas melhores áreas.
Hpje, esse frio raciocínio econômico parece cristalino. Há

quatro anos, a mesma frieza seria chamada de impatriótica.
Quando terminou o inquérito das terras, conduzido e agitado
diante da opinião pública em parte por deputados e senadores
posteriormente cassados pelo AI-5 (Márcio Moreira Alves,
Hélio Navarro), o então presidente Costa e Silva baixou um
ato complementar (AC-45) dificultando drasticamente a com-
pra de terras por estrangeiros na Amazônia.

O que aconteceu? Visitamos vários estrangeiros, persona-
gens do relatório Veloso, e a história deles ajuda na resposta.
A de Robin Hollie Mc Glohn, por exemplo. O relatório diz
que êle comprava terras a 2 cruzeiros o hectare e vendia a
16, com lucro de 700%. Além disso, participara de uma
incrível trama internacional para vender suas próprias terras
à Geórgia Pacific. Vasco Leitão da Cunha, embaixador do
Brasil em Washington, segundo informação de Mc Glohn à
CPI teria facilitado à Geórgia Pacific obter cópias dos levan-
tamentos aerofotogramétricos do Brasil feitos pela Força
Aérea americana. Esperávamos encontrá-lo escondido. Era
uma previsão absurda.

nte-sala do restaurante do
Hotel Grão Pará, em Belém,
8 horas de uma terça-feira.
A quem tiver uma imagina-

ção mais afoita, o lugar po-
de dar a sensação de que
ali estão os gringos-interes-
sados-em-tomar-a-Amazônia.
Num canto, nós e o francês
Gabriel Jean Passajou, alto,
barbaças negras, ralas e
compridas, riso entre mefis-
tofélico e sacerdotal. Numa
mesa ao lado, um técnico
da Jari, americano, Roland
Hughneau, sorridente fran-
cês que dirigia uma planta-

ção de dendê da Sudam, e dois holandeses da H.U.A., um
dos grandes grupos do óleo internacional, interessado em
transferir-se da agitada Indonésia para a pacífica Amazônia.

Mais perto da porta do restaurante, quem? Mc Glohn, him-
self. Com êle, onze americanos que acabaram de chegar da
Flórida, para inspecionar terras no interior. Mc Glohn nos
reconhece e nos apresenta. Um dos americanos, louro, alto,
está encantado com a explosão amazônica.

Amazônia is booming — nos diz.

Encontráramos Mc Glohn uma semana antes e sem qual-

quer dificuldade. Uma esplêndida figura de velho avô nos

seus 69 anos. Alto, pesado, rosto oval, sardas nas bochechas

vermelhas. A sua história é a de um aventureiro bem suce-

dido: chegou para organizar a explosão dos seringais do

alto Tapajós para suprir a cota de borracha natural prometida

pelos brasileiros aos aliados, na Segunda Guerra. Ficou e ao

longo dos anos acumulou terras. No fim da década de 50

tinha cerca de 1 milhão de hectares de terras na Amazônia

e uma companhia madeireira. No fim de 1966 vendeu sua

empnêsa à Geórgia Pacific por 2 milhões de dólares, pensou
em aposentar-se, mas resolveu fazer outra firma (Magesa).
E resolveu também voltar a vender terras.

Casado com nma brasileira, um filho piloto com 218 mis-

soes de bombardeio sobre o Vietnam do Norte, Mc Glohn

é um homem com algumas mágoas e muito ânimo.
Fizeram um grande barulho porque eu tinha tanta

terra. Está bem! Eu tenho 300 000 hectares e qual é o pro-
blema? Posso levá-lo para os Estados Unidos?

Continua na sua calma revolta:
Ninguém de São Paulo veio aqui e comprou essa terra;

eu comprei. Eles deveriam ficar contentes. Se um brasileiro

com dinheiro vai aos Estados Unidos, pode comprar tanta

terra quanto possa, em qualquer lugar.
Sua maior queixa da CPI é a história do embaixador:

Tentaram íme intrigar com o governo. Eu apenas disse,

e meu advogado estava comigo, que a Geórgia Pacific era
uma grande empresa e êle deveria ter pedido ao governo dos
EUA as cópias do levantamento através de um acordo com o
governo brasileiro, via seu embaixador em Washington.

No final do depoimento diz que desabafou:
Sou mais brasileiro que muitos de vocês aqui, que são

brasileiros por acidente, apenas porque suas mães os despeja-
ram aqui. Eu escolhi viver aqui.

A história do episódio que envolve o embaixador é mais
complicada do que a versão do simpático Mc Glohn. No
depoimento assinado na CPI, Mc Glohn diz textualmente
que 

"em 
fins de 1966 ou começo de 1967, a Geórgia Pacific

conseguiu cópias do levantamento aerofotogramétrico da re-
gião negociada, feito pelo Acordo Brasil-Estados Unidos, por
intermédio do embaixador do Brasil em Washington". O ex-
embaixador Vasco Leitão da Cunha, atualmente um dos dire-
tores da Standard Electric S.A., no Brasil, nos deu, no Rio,
uma explicação diferente da de Mc Glohn:

Em 1968 tomei conhecimento, através da imprensa, de
um relatório da CPI da Câmara dos Deputados, instituída
para apurar irregularidades na venda de terras na região
amazônica. Verifiquei que meu nome era ali citado em rela-

ção a uma suposta quebra de sigilo diplomático. Dizia o re-
ferido relatório que, numa transação feita entre R. H. Mc
Glohn, americano, industrial em Belém, e a companhia Geor-
gia Pacific, fôra constatada uma diferença para menos na
medição da terra, objeto da referida transação. E que essa
diferença fôra apurada através do exame de mapas aerofoto-

gramétricos fornecidos (rfc) por mim, .servindo cm Washington.
Declaro que, durante minha gestão na América do Norte, não
há registro de audiência dada por mim à Geórgia Pacific. E,

quanto aos mapas referidos na CPI, jamais passaram por
minhas mãos, convindo acrescentar que é notório que os
citados mapas se acham à venda nos Estados Unidos, na
Alemanha e no Brasil.

Qualquer pessoa pode ter esse levantamento, basta pedir
diz Mc Glohn.

Êle está certo. Esse misterioso levantamento aerofotogramé-
tricô hoje é uma das lendas da Amazônia. No fundo, é um
conjunto de mapas precários com algumas informações sobre
a geologia do terreno, mas que não serviu -sequer 

para fazer
o projeto da Transamazônica. O governo brasileiro está fa-
zendo o novo levantamento de 1,5 milhão de quilômetros
quadrados da Amazônia cem técnicas bem mais modernas,
mesmo assim ainda incapazes de localizar uma jazida, embo-
ra dêem muito mais pistas que o primeiro. É o projeto Radam

Radar da Amazônia —, que é feito com a supervisão de
técnicos de uma firma estrangeira (Earth Sattelite Co.) e sob
controle do Estado-Maior das Forças Armadas brasileiras —

e cujos resultados serão colocados à disposição de firmas
com capital e tecnologia suficientes para explorar as jazidas
descobertas a partir deles. O que significa, em parte, por
grupos estrangeiros.

ortanto, quem vê alguma cons-

piração nesses levantamentos
tem uma preocupação, no má-
ximo, inútil. Trata-se de uma

política calculada. Para muitos,
uma política inteligente. O
Brasil não teria capitais para
explorar uma jazida como a
da serra dos Carajás, por
exemplo, que está exigindo um
investimento de 400 milhões de
dólares. E. com o auxílio es-
trangeiro dc firmas como a U.
S. Steel, a Amazônia pode con-
verter-se no grande centro in-
ternacional de minérios, o que
traria milhões de dólares e

grandes lucros para o país.
Quase quatro anos depois da CPI, Mc Glohn está absolvi-

do. Almoçando com êle no maravilhoso sítio Kakuri, de um
seu amigo suíço, à beira da baía de Guajará, vê-se um homsm
feliz. Nesse dia, o grupo é formado por um casal de velhos
dinamarqueses; o chefe do escritório do USIS (United States
Information Service) em Belém; um adido do consulado ame-
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ricano; um alemão da Casa di Goethe local e tua pálida
cpòia; c mais quatio ou cinco casais de amigos brasileiros.

A conversa gira em tôino da imagem do Brasil no exterior.

Alguns talam de "compreensíveis" restrições às liberdades in-

divíduail no Brasil; quase todos estão de acordo em que exiits

uma campanha internacional, de inspiração comunista, contra

o Brasil O professor alemão di* que, quando lê o 
"Der Spie-

gel" (o mais influente semanário alemão, que publicou fan-

tásticas denúncias de massacres de índios autorizados e ti-

nanciados pelo governo brasileiro), tem vontade de "cuspir

em cima".
O chefe do USIS fala das possibilidades do pais, na Ama-

zônia. "Os americanos da U. S. Steel andam pelas ruas de

Belém com um sorriso daqui até aqui", diz. gesticulando, o

indicador correndo pelo seu rosto, de orelha a orelha.

Mc Glohn empresta seu ar suave dc avô à cena de con-

fraternização; todos falam, riem, bebem; os filhos de vários

casais brincam nas piscinas, barcos a vela correm ao longe,

na flor das águas — a Amazônia é o paraíso.
Nem todos os estrangeiros incluídos na CPI das terras ti-

veram chance de ficar com a mesma impressão .\o Brasil. Um

deles, inclusive, está morto e — pode-se dizer figuradamente
— foi a CPI que o matou: Stanley Amos Sellig.

No princípio, em 1956, Sellig era apenas um turista ame-

ricano maravilhado com o Brasil. Aqui encontrou um brasi-

leiro cujo nome oscilou entre Cândido Mota Neto, Durvalino

de Moura, Pedro Alves Queirós, Antônio Pereira de Cunha

e mais quinze identidades, mas de fato fora registrado ao

nascer como João Inácio, um goiano então com 33 anos.

Através dele, não se sabe se ingenuamente ou não, até hoje,

aJquiriu alguns milhões de hectares de terras para desenvolver

um plano de fazendas experimentais na Amazônia e Brasil

central, com fazendeiros americanos.
Centenas de fazendeiros compraram as tais fazendas, expe-

ri mentais promovidas nos EUA com um folheto mirabolante:
"An invitation to meet at the foot of the rainbow to divide the

pot of gokT (um convite para um encontro no pé do arco-

íris para dividir o pote de ouro) Os compradores, também
nesse caso, não parecem ter sido movidos pelo mínimo espíri-
to conspirativo. 

"Pelo aspecto que apresentam, pode-se con-
cluir que a maioria é constituída de fazendeiros rústicos, de
nível de instrução média. . .", descobriu depois o Ministério do
Exército brasileiro.
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e qualquer forma, suas
aventuras em terras ama-
zônicas terminaram em
desastre. As terras eram

quase todas griladas. De-
núncias surgidas num
canto e noutro foram se
acumulando a partir de
1959. Em 1967. o escân-
dalo estourava. Um dis-
curso do ex-deputado
Márcio Moreira Alves
em agosto de 1967 levou
o caso às manchetes dos

jornais: o Brasil estaria
sendo retalhado entre es-
trangeiros.

— Se dos trabalhos dessa comissão não resultar (...) uma
limitação a estas posses, a estas verdadeiras sesmarias, a estes
Estados que, como dizia um vendedor de terras, instalado
em Brasília, "é 

o novo Estado americano que se vende no
Brasil", corno poderia sei o novo Estado alemão ou belga,
então a comissão parlamentar de inquérito terá fracassado —

dizia Moreira Alves, no primeiro depoimento ouvido pela
CPI, um mês depois.

Sellig e João Inácio possuíam no início da CPI cerca de
20 milhões de hectares de terras, uma área do tamanho do
nordeste. Os dois foram processados imediatamente. João Iná-
cio fugiu. (Foi preso em agosto de 1969, vendendo cigarros
americanos na fronteira do Paraná com o Paraguai. Está preso
em Brasília e condenado a dois anos e três meses de prisão
por um dos seus onze processos, dez em andamento.)

Sellig não viveu para ver o final do escândalo. William
Clarence Jones, um dos investidores, quis o dinheiro de volta;

procurou Sellig na sede de sua imobiliána cm Iftdianápolü

(EUA) e matou-O a tiros.

O governo Costa e Silva editou, cm 30 de janeiro de 1969,

um ato complementar (AC-45) determinando! que a aquisição

de propriedade rural no território nacional só poderia ser teita

por brasileiros ou por estrangeiros residentes no país. Doi*,

meses mais tarde saía um decreto-lei disciplinando o ato e

mostrando o gênero da preocupação alimentada pelo governo:
evitar que as propriedades estrangeiras formassem grande %

áreas ligadas; e saber exatamente a qualquer momento onde

eles tinham terras. Só seu artigo 8.° já tornava ilegais todas as

propriedades de mais de 120 000 hectares (por exemplo, as da

Jari, da Brumasa, da Geórgia Pacific, da loyomenka). O»
investimentos estrangeiros nas áreas rurais da Amazônia fica-
vam extremamente dificultados.

Mas, embora ficasse clara a preocupação, outras eram as
intenções do governo. Ainda com Costa e Silva paralisado pelo
enfarte, a Junta Militar editou, em outubro de 1969, um
novo decreto-lei excluindo do anterior todas 

"as aquisições de
áreas rurais necessárias à execução de projetos industriais con-
siderados de interesse para a economia nacional. . ."

As dificuldades ficavam restritas às pessoas físicas. Mas
ainda não era o que o governo queria. Uma nova lei foi então
aprovada, esta já mais recentemente. Ela se destina a atrair e
não repelir os colonos estrangeiros. Segundo uma fonte do
Ministério da Justiça, que ajudou a elaborá-la:

1) O governo está interessado em receber projetos de colo-
nização estrangeira na Amazônia**, o que considera indispen-
sável ao desenvolvimento da região.

2) O governo acha que o decreto Costa e Silva surgiu sob
condições emocionais, quando explodiram os escândalos Sellig-
João Inácio. Esses eram vigaristas e não investidores honestos;
os que pretende atrair, sim.

3) A nova lei facilita a compra de terras pelos estrangeiros,
limitando-a apenas nos projetos de pessoas jurídicas. Estes
dependerão da boa vontade do governo, que — diga-se — está
muito interessado em atrair os grandes capitais internacionais

para a Amazônia.
Joaquim de Faria Pereira, goiano de 59 anos, outro dos figu-

rantes da CPI, onde surgia também como vilão, vendedor de
terras nos corredores do luxuoso Hotel Nacional, de Brasília,
hoje também é um homem feliz. Acha que a CPI apenas
"tirou 

os marginais do nosso negócio, esse pessoal que grilava
terras e depois vendia a estrangeiros incautos, prejudicando
a nós, os honestos".

E o futuro, segundo êle, está brilhante, com a nova lei.
— Teremos muito movimento. Nos Estados Unidos, basta

se falar em Amazônia para se provocar sensação (. . .). São
inúmeras as firmas e pessoas de outros países interessadas em
terras da Amazônia.

Nesse novo clima, novas terras estão sendo compradas. O

grupo King's Ranch (49,8% das ações), Swift (24,9%),
Armour (22,9%), o grande monopólio internacional das car-
nes e conserva, está montando em Paragominas uma grande
fazenda para dar os primeiros passos no mercado brasileiro
(já tem 80 000 hectares, está comprando mais 120 000). O

projeto ficou dois anos parado porque as terras pertenciam
aos índios. "Mas 

não havia índios na região", diz o diretor do

grupo em Belém, "e, como o governo estava muito interessado
no empreendimento, o presidente da República assinou um
decreto permitindo a venda das terras ao nosso grupo e aí a
coisa se resolveu1."

Outros virão, pelo mesmo interesse. É possível que provo-
quem histórias e discussões, como os que já estão na Amazô-
nia. E por que não? Até que a Amazônia esteja mais povoa-
da e menos misteriosa isso parece inevitável. fim

•• O exemplo dos japoneses em Tome-Açu é o mais citado

para defender esse ponto de vista. Chegaram, em 1929, a uma
região onde caboclos miseráveis viviam do plantio de mandioca.
Hoje são 3 000, 80% da população. Têm a maior plantação
de pimenta-do-reino da América depois de 42 anos de produti
vidade constante, fato inédito nos solos pobres da Amazônia.
A despeito da Segunda Guerra Mundial, que os separou tem

poràriamente dos paraenses (Tome-Açu, a catorze horas de
barco de Belém, ficou praticamente transformada em um
campo de concentração), hoje são um exemplo para os agri
cultores locais, com os quais convivem sem maiores problemas.
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Da. JÚLIO
nno PHGR
con-ras
DE LUZ.
AGU fí. GHS.
TELEFOnE.
E imPOSTOS.

D.i. Julia sempre esquecia
de pagar suas eontas
no dia mareado.
V. tinha muitos problemas
por causa disso.
Suas preocupações terminaram
no dia em que autorizou

Noroeste a lazer os
pagamentos para ela.
D.i. Julia agora tem tempo
para viver a vida. Visitar os
filhos. Cuidar das
testinhas dos netos.
Tomar ehá eom as amigas.

la encontrou a fórmula
para ser feliz. 1 você?
Abra também uma conta
no Noroeste.

'VjO"^
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A foto rar<>:

Daniel Lud v/g

em frente co

hotel Grão

Pará, depo <

de passar

anos fugim 
)

da imprens..

Dizem 

que 

ele tem um exerciI

secreto no 

pais.

Mas o 
que 

ele tem e um uaís

Há seis meses sabíamos 
que 

o dono do 
país 

— 
um

fantástico latifúndio de 1,5 milhão de hectares,

a metade da Holanda 
— 

estava 
para 

chegar.

Mas há um 
quarto 

de sépulo êle não dava entrevista,

sua última foto 
publicada 

tinha mais de sete

anos e seus empregados o escondem da imprensa.

Um dêles denunciou-o sem 
querer. 

Estávamos

no rio Trombetas e, durante dois dias, corremos

para 
enfrentar 

já 
no aeroporto

de Belém o bilionário misterioso. Aí estão seus

planos, 
as fotos e a radiografia do seu império 

que 
um

dia 
poderá 

fornecer alimentos 
para o mundo.
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Ochefão 

estava chegando a Belém!

O homem colocado entre os seis

mais ricos do mundo. O homem

c je tem negócios e interesses espalhados

j los cinco continentes; cuja frota de su

I rtanques é maior que a dos gregos

(nassis e Niarchos juntos, e dá duas vê-

z.s a tonelagem dc toda Marinha Mer-

ante brasileira. O homem que tem, den

i.o da Amazônia, um "pequeno" 
pedaço

do seu império: um latifúndio dez vezes

i.aior que a Guanabara, mais de 1,5 mi

Ihão de hectares, que êle pretende trans

formar na maior floresta plantada da

Terra, e onde planeja plantar o maior ar-

rozal de que já se ouviu falar na história.

Foi um empregado de suas minas de

alumínio quem o denunciou sem querer:
— Sábado não posso ajudar vocês. O

chefão vem de Nova York e quer ver

todo mundo.

Depois da inesperada informação, fi-

camos agitados. Fazia 25 anos que o ho-

mem não dava uma entrevista; sua últi-

ma fotografia na imprensa tinha mais de

sete anos (no fim do ano passado a re-

vista americana "Time" havia rompido

o "cerco" 
publicando uma reportagem

sóbre sua vida com fotos de 1964).

A gaiola saiu sem
pressa: tá-tá-lá.-

Esperávamos a notícia há seis meses.

E agora que ela chegava tínhamos um

problema grave: como chegar a Belém

para vê-lo? Estávamos no alto do rio

Trombetas, no fim do mundo. Os negros

fugidos do cativeiro criaram na região

os seus quilombos, inatingíveis. Como

sair dali? Belém estava a mais de 800

quilômetros de distância.

E na Amazônia distância não se mede

em horas de vôo. Tem outro conceito,

fluvial. A gaiola 
"Saricá" não tinha pres

sa, navegando rio afora: Tá-tá-tá-tá-tá.

Viajou a manhã inteira, a tarde inteira,

entrou pela noite. Na boca do rio Trom-

betas, as luzes de Oriximiná, finalmente.

Lugarejo, 6 700 almas. Nem um boteco

para se tomar uma cerveja, depois das

11 No^so guia bate numa porta. Uma

mulher vem abrir, sonolenta:

— Cerveja? Tem sim. Os senhores vão

íicar muito tempo?

Uma hora só. O guia acerta tudo, z

cerveja acalma a ansiedade. Amanhã é

o único dia da semana que tem avião de

Santarém para Belém. Santarém está do

outro lado do Amazonas, e de um emara-

nhado de ilhas fluviais secas e inundadas.

Resta saber se a gaiola chegará a tempo

para o vôo; e se haverá lugar no avião.

Sorte até o fim: o avião passaria três

horas,depois de nossa chegada. E nave-
ria lugares para nós.

Belém: é hoje. O chefão chegou? Não.

Só às 23 horas. O major reformado Hei

tor Ferreira, antigo assessor do general
Golbery do Couto e Silva agora emprega

do do chefão, ainda tinha tentado disfar

çar: sim, dizem que êle vem ao Brasil,

mas quem sabe quando? Inútil. Na lista

de passageiros da Panam, lá está: 
"Im-

pact passenger", viajante de cortesia. O

funcionário explica:
Passageiro 

que dá prestígio à com-

panhia. Viaja de graça, e ainda saímos

ganhando...

Quase 23 horas. Não houve atraso. O

avião está para chegar. A guarda pessoal
do chefão olha mal-encarada para o lado

dos inesperados recepcionistas. O major

Heitor nos vê e vem reclamar:
É melhor vocês irem embora.

Tarde demais. O avião já assobia no

pátio de estacionamento e pára. A porta
se abre. Nunca o vimos na vida. Os pas-
sageiros vão descendo:

Esse não é; esse também não pode
ser; não é.. . não é.. .

Então êle apareceu. Era impossível

errar: magro, alto, rosto duro enrugado,

terno escuro, chapéu preto, pasta preta,
um andar ligeiramente inclinado por cau-

sa de certa doença nas costas, eis Daniel

Keith Ludwig, cuja fantástica fortuna é

calculada em cerca de 2 a 3 bilhões de

dólares, ou em cruzeiros: entre 10 e 15

bilhões. Setenta e seis anos, asceta, a

vida inteira vivida no mundo dos nego-

cios, uma fortuna incrível sem herdeiros,

um projeto mais incrível ainda para a

Amazônia, que inclui até a lenda de con-

tar com um exército clandestino — este

homem está à nossa frente, parece a

missão impossível realizada.
— The jornalists are attaeking me

again!

"Os 
jornalistas estão me atacando de

r.ôvo", êle grita para a sua guarda, no

momento em que o recebemos calorosa

mente, em Belém.

Pára beber, água da
IS Con* (iuard

Ludwig passou três dias na Amazônia,

trabalhando no ritmo de um homem de

quarenta anos. Na própria noite em que
chegou, ficou até 1 e meia da madruga-

da examinando os mapas de sua mina

de bauxita no rio Trombetas. Levantou

às 6 e meia (nem tocou nas frutas tro-

picais que o hotel Grão-Pará deixou na

suíte discretamente arrumada: banana,

laranja, abacaxi, abacate, manga, bacuri)

e embarcou no DC-3 de sua empresa

para ir visitar os projetos no rio Jari,

500 quilômetros a leste de Belém, nos

contrafortes da serra do Tumucumaque,

a plantação da 
"floresta 

nova" e a de .

arroz. Estava feliz e bem-humorado.

Quando desceu em Monte Dourado —

a sede do seu império, no alto Jari —,

viu dois dos guardas internos perfilados
de plantão, para recebê-lo. Brincou com

eles:
— Por que trouxeram o exército aqui?

Esqueceu a doença nas costas, andou

de jipe, exigia respostas para tudo. Ne-

nhum detalhe que sugerisse a imagem

de milionário excêntrico. A não ser, na

geladeira de seu apartamento em Monte

Dourado, as latinhas de rações e de
"Emergency Drinking Water", da US

Coast Guard. É água de beber pura, en-

latada pela Marinha americana. Mas a

atitude de colonizador que não confia

na higiene dos nativos é explicável. Seu

segundo homem, mister Thomas, um ve-

Ihinho baixote, muito branco, de chapéu

claro de aba larga, tomou água do rio

Jari certo dia e ficou muito doente, quase
SEGUE
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No aeroporto de Belém, Ludwig e seus assessores embarcam para o vale do Jari.
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ILHA DE

MARAJÓ

3 um pari

STÍ^7

Paranaquarfr

segredos do império de

A MAIOR

FLORESTA

ARTIFICIAL

t/m í/oj navios da Jari, em

Jarilândia. A emprêsa de

navegação dá apoio a todos

os empreendimentos de

Ludwig na região. Entre

outros, Ludwig tem os

seis maiores navios

petroleiros do mundo

(326 000 toneladas cada)

e sua frota carrega um

total de 5 milhões de

toneladas, duas vêzes a

capacidade da Marinha

Mercante brasileira.

NAVEGAÇÃO: A MAIOR FROTA DO MUNDO
»

Monte Dourado e a

gmelina ocuparão

80 000 hectares,

wm vigésimo da

área total. São

17 milhões de

pés plantados,

num investimento

de 28 milhões

de dólares.

Em 1980 serão

100 milhões de

pés e 100 milhões

de dólares

investidos. Em

1975, uma fábrica

de polpa de

papel estará

produzindo

250 toneladas

de material

por dia e dentro

de dez anos

chegará a

1 000 toneladas

diárias.

Hoje, a

plantação de

gmelina já

ocupa 4 200

pessoas,

que derrubam

a mata e

plantam

as mudas:

em um ano,

a floresta renasce.

O MAIOR PRO

JETO AGR1C0-

LA DA TERR

Neste 1,5 milhão de

hectares, 
quase todo

deserto atualmente,

viverão em dez anos

30 000 pessoas. Ê o

país onde Ludwig

gastará 300

milhões de dólares

no maior projeto

tricola do munde

AMAPÁ

PARÁ

mm

S I
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A PRIMEIRA

MINA

Mina de caulim no

vale do Jari. Além

de alumínio, no

vale do Tromhetas, i

recursos naturais

do império Ludwig

incluem minas

de carvão na

Austrália, jazidas

de ferro no Canadá

Austrália e Brasil

(Minas Gerais),

campos de potássio

na Etiópia e

salinas no México.

ARROZ, RECORDE MUNDIAI

/4 ífc madeira

dos projetos

agrícolas, em

Jarilândia,

e arrozais cercados

por diques. Nas

plantações dos

vários tipos de

arroz, incluindo

diques e testes com

72 tipos de

fertilizantes, já

foram gastos 6

milhões de

dólares. E um

recorde foi

batido: cada

hectare produz

S toneladas por

ano, contra

4,5 toneladas nos

Estados Unidos

e 3,5 no

resto do Brasil.

URUCURlC^

UM 
"COMEÇO

12 400 BCFALOS E BOIS

Na ;//?« r/e Comandari,

I 400 búfalos (foto) e, entre

Monte Dourado e Jarilândia,

mais 11 000 cabeças

de gado completam a

parte pecuária dos projetos

mmmmmmmamff ¦ 
*,4H

ISM »

^^^H^^HHvyy ^I

v ii&^W/ - <^*mr? /A

^HK> 
->*

^/ J^i»

^^Om 
^k > v^VJ^^V ';'



Tem pressa. Sabe que vai morrer.

morreu. Foi operado, descobriram ameba

em seu fígado. Mister Thomas passou

a sentir pânico pelas coisas da Amazônia,

e transmitiu a Ludwig o costume de an

dar com as latinhas higiênicas de água

pura. Para situações de emergência.

No sábado estava de volta a Belém. O

programa de sempre: negócios. Visitou

o governador do Pará, falou com um

diplomata americano.

Xflo quer apenas
luero&.Quer fazer

Em sua passagem por Monte Doura-

do, Ludwig deixou uma decisão que pode

alterar o destino de um vale amazônico,

o do rio Trombetas. Enquanto a maioria

dos exploradores da bauxita das margens

do rio quer apenas transportá-la para

fora do país, Ludwig pensa industrializa-

la dentro da própria região. A bauxita é

transformada em alumínio segundo um

processo que consome muita eletricida-

de. Onde consegui-la no meio da selva?

Mas há uma possibilidade inimaginável:

o rio Eripecuru, afluente do Trombetas,

cai numa cachoeira de 40 metros de al

tura, a apenas 50 quilômetros das jazidas

de Ludwig. A energia pode ser produzida

ali. perto também das jazidas da Alcan

e da Alcoa (veja pág. 120). A iniciativa

de Ludwig revolucionaria a região. A ex

tração pura e simples do minério cria

pouca coisa cm redor. Mas com a indus

trialização seria diferente. Para o vale

do Trombetas significaria o milagre de

um salto de sua vidinha atual, cujos pa

drões são quase os mesmos da época do

feudalismo e da escravidão, para a vida

do sistema capitalista. A idéia parece até

um absurdo:

— Vocês não podem mais pensar no

Ludwig como investidor comum, que só

quer lucros — disse Gerald Klamer. —

Êle me falou que quer fazer as coisas

aqui. porque aqui as coisas estão por

fazer.

Daniel Ludwig entra em nossa histó

ria no ano de 1964. Em seu escritório de

Nova York, êle está estudando dois fatos

que, aparentemente, não têm relação ne-

nhuma um com o outro: a descoberta de

uma nova planta africana, a Gmelina ar-

borea, e a revolução de março no Brasil.

Naquele ano, o então ministro Roberto

Campos tinha passado por Nova York

convidando empresários para investir no

Brasil, e garantindo que nosso país se

tinha tornado um campo seguro para o

capital estrangeiro. Ludwig também foi

convidado. No mesmo ano, um assessor

seu fizera uma descoberta na África:

uma árvore que, plantada, crescia no pri-

meiro ano até- a inacreditável altura de

6 metros! Seu nome: Gmelina arbórea.

Sua utilidade: produz ótimas fibras para

a fabricação de papel. Ora, Ludwig sa-

bia, ainda, que em fins da década de 7Q

ia haver falta de celulose no mundo. Não

foi difícil ocorrer-lhe o estalo: plantar a

gmelina no Brasil, em quantidade gigan-

tesca, uma verdadeira floresta dentro da

floresta amazônica, e ficar mais rico.

Em 1966, o presidente Castelo Branco

o recebia no Palácio das Laranjeiras.

Mr. Ludwig veio. Mas escolheu um

dos piores momentos para comprar as

terras e formar seu novo império de 1

milhão e meio de hectares, ao longo de

quase 200 quilômetros do rio Jari, entre

o Pará e o Amapá.

O nu\Jor guarda a
pasta de acusação

Em 1967 era criada, no Congresso Na-

eional. uma comissão para apurar a ven-

da de terras a estrangeiros, que 
— segun-

do corria — 
já tinham tomado conta de

um bom pedaço do Brasil. Mr. Ludwig,

porém, enfrentou o problema com senso
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Jack Swagerty, em Jariiândia, entre cin-

teiros do arrozal mais fértil do mundo.

prático de executivo.

Para chefe do escritório em Belém

convidou o major Heitor Ferreira, do

Serviço Nacional de Informações. Para

presidente da Jari, contratou o gene

ral da reserva João Batista Tubino. Pa

ra chefe-administrativo da cidade que

construiria em Monte Dourado, contra-

tou o coronel reformado Jorge Aragão,

ex-prefeito de Boa Vista. Para coman

dante da Navegação Sion, criada para

dar apoio logístico ao empreendimen-

to, escolheu o almirante José Luís da

Silva. O major Heitor, moreno, sofisti-

cado, que fuma cachimbo e traduz livros

do inglês (sua tradução de 
"O 

Quixote

Moderno" foi elogiada por Ziraldo, no
"Pasquim"), 

guarda consigo uma pasta

com as mais assombrosas acusações que

foram feitas contra a Jari: ter campo de

treinamento dos boinas-verdes; exportar

ouro; pesquisar minério clandestinamen-

te (tudo isso, segundo depoimentos que

vão desde o da Escola Superior de Guer-

ra até o de Realidade, é falso).

Em 1967, junho, a empresa já estava

organizada. E no ponto escolhido para

núcleo central, um explorador chamado

Rodolfo Dourado comandava o desem-

barque de 32 tratores — uma frota tão

grande como a de qualquer uma das

empreiteiras encarregadas de cada trecho

da Transamazônica. Em homenagem ao

pioneiro é que o lugar foi chamado Mon

te Dourado.

— Até hoje o nome dá dor de cabeça

— diz Heitor. — Quando ouvem falar

em Monte Dourado, certas pessoas fi-

cam logo com a idéia de que somos um

monte de estrangeiros roubando ouro do

Brasil.

O chefão se foi no domingo, deixando

permissão para que visitássemos seu im-

pério amazônico, para vermos "tudo".

O major Heitor nos levou, no DC-3.

Monte Dourado lembra, em espírito, as

aldeias dos colonizadores da África: uns

poucos ingleses de bermudas e chapéus

capacete; um montão de 
"nativos" 

tra-

balhando e dizendo 
"bwana, 

bwana"

Substitua o negro africano pelo moreno

claro, acinzentado, ou vermelho-indígena

dos amazonenses; os ingleses formais,

pelos americanos alegres e desligados. Fi-

que com o espanto do caboclo ribeirinho

que nunca viu luz elétrica, trator, avião,

dinheiro.

A região é uma sucessão de morros e

campos queimados para o plantio; e já
SEGUE
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Vocêé

o 
aue você

quev<

bebe.

Você é o 
que 

você 
gosta.

Você é o 
que 

você 
pensa.

Você é o 
que 

você lê.

Você é o 
que 

você bebe.

E 
por 

isto 
que êsse 

guaraná existe.

¦t

Brahma,o 

guaraná



A árvore rara cresce 
6m 

por 

ano

há verdadeiras fazendas de gmelina, 
des-

de as pequeninas plantas 
ainda do tama-

nho de pés 
de feijão, ou as de três meses

que 
semelham cafèzais, até as de ano,

verdadeiras florestas. À beira do rio, as

casas avarandadas e entelhadas dos técni-

cos e administradores. Nos projetos 
de

Ludwig no Jari trabalham 4 200 pessoas.

Três mil derrubaram a colossal fio-

resta para plantar 
a gmelina. 

Plantaram,

até agora, 17 milhões de pés: 
28 mi-

lhões de dólares investidos. Em 1980,

terão plantado 
80 000 hectares, cerca de

100 milhões de pés. 
Os planos para 

a

gmelina 
incluem uma fábrica com capa-

cidade para produzir 
250 toneladas de

polpa de papel por 
dia já em 1975, e

1 000 toneladas por dia em 1981. O in-

vestimento total previsto para 
o vale do

Jari é de 300 milhões de dólares, ou

cerca de 1,5 bilhão de cruzeiros novos.

Sete a oito mil pessoas 
trabalharão ali.

O rio Jari sai da pré-história 
da civili-

zação com seus 5 000 habitantes, e pu-

lará para 
o século XX, com uma popu-

lação de pelo 
menos 30000 pessoas, 

só

em tôrno de Ludwig 
— 

que provável-

mente quando 
tudo isso acontecer, daqui

a dez anos, já terá morrido...

A floresta 
gigante;

e o 
que 

mais?

Em têrmos de projeto 
nôvo em área

nova, é o maior empreendimento agrí-

cola do mundo. O americano Clayton

Posey, doutor (Ph.D.) em melhoramento

genético pela Universidade de Stanford,

fala do 
projeto 

como de uma missão

histórica, que abrirá tôda a bacia ama-

zônica para 
ajudar o Brasil e o resto do

mundo. Aliás, Clayton Posey não foi es-

colhido por acaso para 
a 

"operação 
fio-

restai" de Ludwig. O chefão queria, para

dirigir a plantação 
de gmelina, 

um ho

mem com três qualidades: 
1 — ser

doutor em melhoramento genético; 
2 

—

ser jovem; 
3 — ter dirigido um pro-

grama 
de pesquisas. 

Pois bem: havia 25

doutores em melhoramento genético 
nos

Estados Unidos; apenas cinco eram jo-

vens; e apenas um tinha a experiência

de haver dirigido um programa 
de pes-

quisa. Quer dizer, Clayton Posey era tal-

vez o único homem no mundo que 
Lud-

wig escolheria para 
a missão. O racio-

cínio de Posey é, em parte, 
o mesmo

de todos os ecologistas que 
estudam a

Amazônia:

Hoje o que 
se faz na Amazônia é

derrubar árvores e cortar nas serrarias.

Em resumo, destroem a mata. E depois

que a mata acabar?

No projeto gmelina, 
não. Tudo o 

que

se plantar 
será vendido, e as plantações

se renovarão sempre, por 
ciclos. O mun-

do tem fome de papel.

Isso aqui durará para 
sempre 

—

diz Posey.

Embora a plantação 
de gmelina 

deva

transformar-se em gigantesca 
floresta,

não ocupará mais do que 
uma vigé-

sima parte 
da área comprada. Ludwig

encomendou planos para o resto. O pri-

meiro projeto 
assombra: o maior arrozal

do mundo. E a paisagem perto 
de Jari-

lândia, 100 quilômetros 
abaixo de Monte

Dourado, às margens do rio, já começa

a mudar caprichosamente. Aqui também

a idéia básica é bem simples: se em terra

firme é impossível plantar 
o arroz, va-

mos tentar algo parecido 
com o 

que 
fa-

ziam os antigos egípcios. Êles não apro-

veitavam o húmus acumulado às mar-

gens do Nilo 
pelas enchentes para 

fazer

suas 
plantações?

No 
projeto de Ludwig, diques de 2

metros e meio de altura foram erguidos

às margens do rio. Isso, e mais um sis-

tema de bombas de drenagem e irrigação,

permite controlar o nível das águas. Até

agora, em experiências, gastaram 6 mi-

lhões de dólares e 
plantaram 

100 hecta-

res de cem espécies diferentes de arroz,

Clayton Posey entre gmelinas plantadas

há 11 meses e já com 6 metros de altura.

de grão 
longo, branco, fino c sempre

inteiriço. Os resultados por 
enquanto

foram magníficos. Em duas colheitas no

mesmo ano, cada hectare produziu 
8

toneladas de arroz, quando 
a média nos

EUA por 
exemplo é de 4,5 toneladas;

no sudeste da Ásia a média fic^ em 3

toneladas; e no Brasil não passa 
das 3,5

toneladas.

Se a média se confirmar, Ludwig vai

cultivar na várzea de suas terras mais

12 000 hectares, aplicando 25 milhões de

dólares e empregando 1 400 pessoas, 
até

1973. Sua produção 
total seria capaz de

dar 50 quilos 
de arroz para 

cada habi

tante da Amazônia por 
ano.

"O 

mundo está de

Olho em nós!*

Jack Swagerty, formado em agrono-

mia na Califórnia, chefe da plantação,

tal como Clayton Posey, sente-se perso

nagem de uma missão histórica:

O mundo está de ôlho em nós. Se

tivermos sucesso, a Amazônia entrará

na agricultura em escala mundial.

Para meados da próxima 
década, a

FAO prevê grave 
escassez de alimentos.

A produção agrícola está crescendo a

1,5% por ano; e a população 
a 3%.

As várzeas da Amazônia podem

alimentar o mundo 
— repete Laurence

Schmitz, um rapaz de fala macia, 28

anos, ex-voluntário do Peace Corps,

agora administrador em Jarilândia 
—

outro homem escolhido a dedo pelo

chefão.

Gmelina que não acaba mais; arroz a

perder 
de vista'. E ainda sobra mais terra

do tamanho de um país. 
Não faltam ou-

tros planos. Swagerty planta 130 hectares

de dendê, cujo óleo tem mercado incal-

culável garantido 
atualmente. Isso para

começar: a experiência deve levar a uma

plantação de 7 000 a 8 000 hectares 
—

também a maior do mundo. No meio,

uma fábrica de óleo; e no total, emprêgo

direto 
para 1 500 

pessoas. E depois virão

a soja, açúcar, mandioca, mamona...

Os homens de Ludwig têm confiança

em sua missão. E pressa. Gerald Klamer,

seu homem 
para os minérios, nos disse:

Aqui, 
o chefão 

quer 
ver as coisas

crescendo logo. Sabe 
que não tem muito

tempo, está com 76 anos, e quer deixar

marcas de sua 
passagem pelo mundo.
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Sou limão e soda ao mesmo Mesmo assim, ainda tem

tempo. muita gente que nem me conhece.

Tenho bom gosto, qualidade Paciência. Um dia ainda

nui.0 rara no mundo 
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vão me dar

O patinho feio dos refrigerantes.
dos refrigerantes. valor.



• ] i m "

.&*.'•;•$

^-'^¦•''•^V;.



O Retrato do Brasil está

pronto.
Durante sete meses, 2.493

fotógrafos enviaram 14.228

fotos sobre os três temas pro-

postos por Realidade:
44 Nosso pais","Nossa gente"

e"Ação".

O sucesso alcançado é uma

evidência da popularização

da arte da fotografia no

Brasil.

Realidade de novembro publi-

cará um suplemento especial

com a seleção das melhores

entre as 14.228 recebidas.

Assim, quando Realidade de

novembro estiver nas bancas,

estará também o suplemento.

Você pagará uma revista, e

levará duas.

Não perca.

O Retrato do Brasil que esse

pessoal fêz está maravilhoso!



>i*

¦ w —
II

• •

Na integração da Amazônia tem muita historia de navio.
E não 6 de hoje.
(Quem não se lembra daqueles românticos Itas que entraram ate

na alma musical do brasileiro?)
Hoje, o Lloyd continua presente.
Presente. Nas máquinas, equipamentos c carga que transporta para os

pioneiros do futuro.
Presente. Nos milhares de turistas que leva para os cruzeiros

inesquecíveis pelos caminhos da Amazônia.
O Lloyd 6 assirn. Levando ^^ cio mundo 

imagem dc- uma companhia que não para dc- crescer. wm
O assunto 6 Amazônia? I
O Lloyd vai lã. I
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só dois 
bancos estendem

sua féria a 29 

países
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0 Holandês e o Aymoré.

Êles resolvem todos os seus 
problemas 

de 

"Remessas 

para 
o Exterior"

e de 

"Importação 

e Exportação" porque 
têm agências em 29 

países 
do mundo.

Mas se você 
quiser 

ficar 
por 

aqui, respirando o ar 
puro 

do desenvolvimento,

êles também o atenderão logo com 

"Finame", "Capital 

de Giro" e 

"Open 

Market".

BANCO HOLANDÊS UNIDO S.A.

BANCO AYMORE DE INVESTIMENTO SA

Rio 
- 

Brasilia 
- 

São Paulo 
- 

Santos 
- 

Salvador 
- 

Recife 
- 

Curitiba

?r35
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A ÜLTIMA 
CHANCE DOS

ÚLTIMOS GUERREIROS

Dos 2 ou 3 milhões de índios 
que 

viviam

no Brasil em 1500, restam hoje uns 50 000.

E seu último refúgio é a Amazônia, a região

que nosso 
povo 

ocupará em 
pouco tempo, a partir

de agora, com a construção de estradas, abertura

de fazendas de 
gado, exploração de minérios.

Contamos a seguir uma tragédia: a história da

nação índia no Brasil, desde Pedro Álvares Cabral.

E tentamos responder a uma 
pergunta:

Na Amazônia evitaremos 
que 

a tragédia se repita?

IHH/ \

o Brasil, os

primeiros con-

tatos entre

portuguêses e

índios foram

até cordiais.

Para a coroa

portuguesa es-

tava claro que

os índios, não

tendo rei e

habitando em

domínios de

Portugal, eram

seus súditos.

Os colonos, 
porém, iam mais adiante. A maioria deles nem

considerava os índios como gente. Tinham vindo à nova terra

para enriquecer, e não tinham dúvidas: aquêles 
"animais" 

pre-

cisavam ser 
"domesticados", 

deviam trabalhar 
para êles.

Logo 
que chegaram, conseguiram convencer os índios a

cortar 
pau-brasil em troca de miçangas e outros presentes. Mas

com o tempo 
passaram a prendê-los e obrigá-los a trabalhar

de sol a sol nas fazendas de cana-de-açúcar. E foi então que

começou a haver graves choques: é quando começa a colo-

nização 
propriamente dita (1530).

Para obter ajuda da coroa e melhor dominar os índios, os

colonos inventaram histórias fantásticas. Diziam que êles co-

zinhavam 
gente em grandes panelas, que promoviam orgias

antropofágicas, 
que tinham parte com o diabo. O primeiro

governador geral, Tomé de Souza, acreditou, e resolveu punir

os índios. Mandou 
prender dois caciques do litoral 

paulista e.

na frente das tribos — 
para servir de exemplo —, amarrou-os

à bôca de um canhão e disparou.

Assim, em 1532, a coroa de Portugal inaugurava oficialmente

sua 
política para os índios do Brasil. Houve momentos de

maior ou menor brandurá, mas a matança indiscriminada

continuou 
por três séculos.

A escravização de índios era regra geral na Colônia, mas

uma capitania se destacou nessa tarefa: a de São Vicente.

Os rostos calmos e belos que acompanham nossa história são

de alguns dos 350 aharaibus que vivem no alto rio Negro.

Cláudia Andujar os fotografou depois de uma viagem de bar-

co de três dias a partir de Uaupés. A região abriga a maior

concentração de índios brasileiros, talvez mais de 20 000.

E será cortada brevemente por uma das grandes rodovias

federais previstas para a Amazônia: a Perimetral Norte.

Ao contrário de Pernambuco, onde a cana-de-açúcar era ne-

gócio rendoso, 
-em 

São Vicente as coisas iam de mal a 
pior.

João Ramalho e seu sócio, Brás Cubas, trataram de mudar

o centro de suas atividades, e passaram a trabalhar 
princi-

palmente no comércio de escravos.

João Ramalho tinha conquistado a amizade de Tibiriçá, chefe

guaianás, que lhe deu sua filha Bartira em casamento. Dessa

maneira, João Ramalho não só dominou mais fàcilmente os

guaianases, como também contou com sua ajuda 
para caçar

outras tribos da região. Os índios aprisionados eram vendidos

às outras capitanias, e as levas embarcavam em Santos, que

recebeu o apelido de 
"pôrto 

dos escravos".

Para as numerosas tribos 
que 

viviam entre Cabo Frio e Sào

Vicente, ficou logo claro: ou lutavam, ou seriam tôdas escra-

vizadas. O tupinambá Aimberê, após fugir de uma fazenda

de Brás Cubas, tomou uma iniciativa: saiu percorrendo tôdas

as tribos, convidando-as 
para unir-se na guerra contra os por-

tuguêses. Foi assim que, em 1555, apareceu a Confederação

dos Tamoios. (Tamoios não era o nome de nenhum 
povo

indígena, significava apenas 
"donos 

da terra".)

A 
guerra durou doze anos. Do lado dos tamoios 

participaram

os tupinambás, 
goitacases, aimorés e até parte dos guaianases

e carijós, dominados 
por João Ramalho. O próprio Tibiriçá

foi convidado 
por Aimberê a lutar ao lado de seu povo, mas

se recusou. Os índios chegaram a atacar São Paulo em duas

ocasiões. Na segunda, apanharam as tropas portuguêsas em

uma armadilha nas matas do litoral de Bertioga, e mataram

inclusive seu comandante, Fernão de Sá, filho do governador

Mem de Sá. O padre Anchieta, 
que assistiu à batalha, conta:

"A 
custo percebeu finalmente (Fernão de Sá) que os seus

desertaram, enquanto êle mergulhava na turba, inebriado de

sangue, olhos na derradeira vitória. Recua na direção do rio,

para entrar com seus bravos nas barcas (...) Mas aí, co-

vardes, menosprezaram as ordens e a vida do chefe e largaram

para longe da margem a armada, cedendo a um temor ver-

gonhoso".

Piratininga estava pràticamente nas mãos dos tamoios. Foi

então que Anchieta se revelou também um diplomata habili-

doso. Partiu ao encontro dos tamoios 
para negociar um acôr-

do. Os índios exigiram 
que os portuguêses ficassem apenas

nas terras 
que já ocupavam, que libertassem os escravos, 

que

entregassem a êles os traidores como Tibiriçá. A não ser

êste último ponto, os portuguêses aceitaram tudo. E por

algum tempo houve paz.

Mas os traficantes de escravos e donos de fazendas de cana-

de-açúcar não se conformaram com a perda de seus lucros.

De surprêsa voltaram ao ataque e ao tráfico. A nova guerra
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continuou até 1567, e terminou no litoral do Rio de Janeiro,

no dia 20 de janeiro. Anchieta escreve:
"Quem 

poderá contar dos gestos heróicos do chefe (Estácio
de Sá) à /rente dos soldados na imensa mata! 160 aldeias

incendiadas, mil casas arruinadas pela chama devoradora,

assolados os campos com suas riquezas, tudo passado a fio

de espada".
Os tamoios foram exterminados até o último homem. Não

foram poupadas mulheres nem crianças. Ferido por uma

flechada, Estácio de Sá também morreu.

A partir de 1570 Portugal finalmente legalizou o tráfico de

escravos e o extermínio daqueles que resistissem. Desenyol-

veram-se então as bandeiras e entradas, expedições que partiam
à caça de índios, principalmente em São Paulo.

O padre Antônio Vieira conta:
"Quando eu cheguei ao Maranhão, que foi no ano de 1652,

tudo isto estava despovoado, consumido e reduzido a mui

poucas aldeotas e toda aquela gente se acabou ou nós a acaba-

mos em pouco mais de trinta anos, sendo constante a estimação

dos mesmos conquistadores que, depois de sua entrada até

aquele tempo, eram mortos dos ditos índios mais de 2

milhões".
A Amazônia foi conquistada da mesma forma. Durante os

séculos XVII e XVIII, centenas de "tropas de resgate" par-

tiram do Pará e subiram o Amazonas e seus afluentes, apri-

sionando índios e matando os que resistiam.
"Alguns dos missionários", narra Joaquim Nabuco, 

"fo-

ram eles mesmos traficantes." E o padre André de Barros

relata a primeira missão jesuíta no rio Negro, de que parti-

ciparam os padres Francisco Veloso e Manuel Pires: 
"A es-

coita constava de trezentos índios e vinte portugueses (...)
Navegaram pelo dito Amazonas e subiram ató o rio Negro

(...) e finalmente se recolheram dessa entrada ao sertão com

seiscentos escravos licitamente resgatados".

Uma trégua na guerra
suja: em cena o jovem oficial

Rondon,neto de índios

_wÊK_f__W___^ \
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esta altura, também no
nordeste havia lutas.

Em 1690, algumas
tribos, assoladas

pelas secas, for-
maram uma con-

federação, pa-
ra reconquis-

tar os vales
úmidos que

tinham si-
do toma-
dos pelos
portuguê-
ses. E na

Amazônia, no século seguinte, o índio Ajuricaba conseguiu
igualmente unir várias tribos, que ofereceram grande resistência
aos portugueses. Ajuricaba foi preso e seus comandados

mortos. Essa vitória permitiu a fundação de Manaus. Em 1729,

a expedição de Belchior Mendes de Morais matou cerca de
20 000 índios manaus nas margens do rio Branco. Mas também
as doenças dizimaram muitas tribos. Entre 1743 e 1749, a va-

ríola trazida pelos portugueses matou 40 000 índios na Amazô-

nia.
O marquês de Pombal, em 1758, declarou os índios livres;

determinou o fim das tropas de resgate; ordenou que fossem
restituídos aos índios o uso e o gozo de seus bens; e retirou
dos jesuítas todo poder temporal sobre os indígenas, que eram
mantidos em condições servis nas missões religiosas. A mão-
de-obra indígena começava a ser substituída pela dos negros.
A nova situação aliviou os índios, mas não significou o fim
dos choques. O desenvolvimento da Colônia continuava exi*

gindo novas terras e, nessas terras, moravam índios. Se resis-
tiam, eram mortos.
Em 1798, o príncipe-regente dom João VI permitiu, por carta-
regia, que se fizessem "guerras 

justas" contra os índios re-
beldes. Em 1808, quando chegou ao Brasil, decretou uma
"guerra 

justa" contra os botocudos de Minas e Espírito Santo.
£les dificultavam a exploração das minas de ouro na região.
As leis que permitiam a matança dos índios só foram revo-

gadas depois da independência, já no período da regência, por

influência de José Bonifácio de Andrada e Silva. Foram de-
cretadas leis em favor dos índios, reconhecendo seu direito

às terras que habitavam e estabelecendo medidas de proteção
às suas comunidades. Mas nunca foram postas em prática
completamente: apesar delas, as matanças continuaram por
todo o século XIX. E chegaram os nossos tempos.

Brasil já era República. A opinião das cidades, incentivada

por uma imprensa combativa, participava ardentemente de
todos os acontecimentos. Emocionou-se com a questão dos
índios, e pôs-se a favor deles. E apoiava apaixonadamente
as posições de um oficial do Exército, Cândido Mariano da
Silva Rondon, neto de índios. Durante a construção de linhas
telegráficas, que então penetravam pelo sertão, Rondon ado-
tava uma atitude de respeito total às comunidades tribais e
seus costumes.
Esse movimento urbano provocou o nascimento, em 1910, do
Serviço de Proteção aos índios, SPI, com Rondon à frente e
com uma política por êle formulada, baseada em quatro
pontos:

— Morrer, se preciso fôr. Matar, nunca;
— Respeito às tribos indígenas como povos independentes;
— Garantir aos índios a posse da terra que habitam, e é

necessária à sua sobrevivência;
— Assegurar aos índios a proteção direta do Estado.

Em seguida, a própria Constituição incorporou essa posição
diante do índio, garantindo-lhe a posse de suas terras.
Mas, em 1957, o etnólogo Darcy Ribeiro anuncia que o SPI
está falhando. E demonstra: dos 200000 índios existentes
em 1900, só restavam uns 70 000. Das 230 tribos do início
do século, 87 tinham desaparecido. O recenseamento de 1960
veio confirmar os dados. O que tinha acontecido?
A batalha enfrentada pelo SPI era desigual. Os fazendeiros
do interior, as empresas de extração de borracha, de madeira
e de castanha não estavam dispostos a reconhecer os direitos
dos índios. As missões religiosas também não apoiavam o
SPI, por ver nele um movimento "ateu", 

a lhes tomar as almas
indígenas e a dividir as dotações de verbas governamentais.
Com pouco dinheiro, sem força no Congresso para regula-
mentar o artigo da Constituição que previa o direito dos índios
à terra, e sem força policial para impedir a invasão das re-
servas, o SPI foi sendo derrotado.
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Rcndon pensava que, estabelecendo a paz entre as frentes
pioneiras e os índios, estes se integrariam rapidamente em
nossa sociedade e se tornariam comunidades laboriosas e fe-
lizes. Foi o contrário que aconteceu: as tribos atraídas para
o convívio pacífico com os brancos eram igualmente exter-
minadas pelas doenças, especialmente gripe, tuberculose, sa-
rampo, varíola, malária e blenorragia.
Em 1949, em declarações ao jornal 

"Diário 
Carioca", o pró-

prio Rondon criticava parte da política do SPI: "A tendência
atual é afastar o índio, quanto possível, do contato pernicioso
dos brancos. Já não se compreende a idéia errada de que os
índios devem ser incorporados à nossa civilização".
E apontava a solução para o problema, num debate relatado
pelo antropólogo Egon Schaden:
"Rondon 

chegara à convicção de que já não se deveria nacio-
nalizar os índios, o que, afirmava, 'cria 

problemas graves e
desajustamentos', mas preservar as culturas tribais, tomando
por base os padrões econômicos de cada uma delas, para se
fomentar uma atividade de produção que, sem ser revolucio-
nária, lhes proporcionasse os meios necessários para se inte-
grarem à vida econômica das regiões em que vivem".
E, mais adiante: "Ao 

contrário do que antes admitira, o aban-
dono de uma cultura tribal e a passagem para o estado de
civilização, em vez de constituir um progresso, representa
uma forma de depauperamento, o sacrifício de um modo mais
genuíno de ser do homem".
O despreparo e a corrupção de funcionários do SPI contribuí-
ram da mesma forma para o seu fracasso.
A Comissão Parlamentar de Inquérito — CPI — convocada

pela Câmara Federal, em 1968, e cujas atas foram divulgadas

pelo Diário do Congresso Nacional em 28 de abril de 1971,
relata crimes espantosos, cometidos muitas vezes por próprios
funcionários do SPI. O professor Paulo Duarte citou em seu
depoimento a troca de uma índia de doze anos pela construção
de um fogão de barro, feita pelo encarregado do Posto Frater-
nidade Indígena, poucos anos atrás.

sr. Jáder Figuei-
redo, funciona-
rio a serviço do
Ministério do In-
terior, em invés-
tigações relatadas

por êle à CPI da
Câmara, revelou
toda espécie ds
crime. Moacir
Ribeiro Coelho e
Luís Vinhas Ne-
ves, que dirigi-
ram o SPI de
1964 a 1966, fo-

ram responsabilizados por graves crimes contra a pessoa e con-
tra o patrimônio indígena. Junto com eles foram demitidos e

processados trezentos funcionários do SPI, que, no total, ti-
nha setecentos. O sr. Jáder Figueiredo relatou à CPI: "Ao

tempo da administração Luís Vinhas Neves (...) a devasta-

ção do patrimônio indígena foi algo de fabuloso. Não se

pode avaliar os prejuízos causados aos índios, mas se se falar

em termos de meio trilhão de cruzeiros antigos, au talvez

até mesmo 1 trilhão, não estaremos exagerando"

O inquérito tinha mais de 7 000 páginas. E o sr. Jáder Figuei-

redo afirma que só conseguiu apurar "30% dos crimes".

Darcy Ribeiro, que foi ctnólogo a serviço do SPI, sintetizou

em seu livro "Política 
Indigenista do Brasil" os cinqüenta anos

de experiência do Serviço de Proteção aos Índios:
'Com 

efeito, de todos os grupos indígenas sobre os quais
obtivemos informação fidedigna, podemos dizerque não foram

assimilados à sociedade nacional como parte indistinguível

dela. Ao contrário dessa expectativa, a maioria dele* foi ex-

terminada e os que sobreviveram permaneceram indígenas:

já não nos seus hábitos e costumes, mas na auto-identificação

como povos distintos dos brasileiros e vítimas da sua domi-

nação".
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E, mais adiante, concluindo:
"O 

impacto da civilização sobre as populações tribais dá lugar
a transfigurações étnicas, e não à assimilação plena".
Fatos semelhantes ocorreram também em outros países, que
têm minorias indígenas.
O antropólogo francês Claude Lévy-Strauss, em 1961, obser-
vou a semelhança com a situação dos índios no Brasil: 

"Os

indígenas australianos, que eram 250 000 no início da colo-
nização, já não passam de uns 40 000". E, na Nova Guiné,"a 

civilização penetra tão rapidamente que 600 000 habi-
tantes das montanhas centrais, totalmente desconhecidos vinte
anos atrás, já fornecem seu contingente de mão-de-obra para
as estradas. .."
Dessa constatação unânime, feita por cientistas e estudiosos
em diversas regiões, surgiu uma nova maneira de encarar as
relações da nossa civilização com as minorias tribais. Essas
conclusões sc transformaram num Estatuto Internacional, a
Convenção n.° 107, elaborada pela Conferência Internacional
do Trabalho, em 26 de julho de 1957, em Genebra, firmada
por um grande número de países, e à qual o Brasil aderiu
em 1966.
A Convenção 107 sofreu forte influência da política indige-
nista brasileira. Ela define o princípio geral de que o justo
tratamento dessas populações tribais é a proteção e a inte-
gração progressista nas sociedades nacionais. Para isso, de-
ve-se "criar 

possibilidades de integração nacional, com exclu-
são de toda medida destinada à assimilação artificial dessas
populações", além de permitir 

"igualdade 
de direito e oportu-

nidades", e de promover o 
"desenvolvimento 

social, econô-
mico e cultural das referidas populações".
Em seu artigo 4, estabelece:
"Será 

excluída a força ou coerção com o objetivo de integrar
as populações interessadas".
No artigo 11, a convenção afirma:
"O 

direito de propriedade, individual ou coletiva, será reco-
nhecido aos membros das populações interessadas sobre as
terras que ocupam".
No artigo 12:
'As 

populações interessadas não deverão ser deslocadas de
seus territórios habituais sem seu livre consentimento, a não
ser de conformidade com a legislação nacional, por motivos

que visem à segurança nacional, no interesse do desenvolvi-
mento econômico ou no interesse da saúde das populações".
E no artigo 13:
"Quando, 

em tais casos, se impuser um deslocamento a título
excepcional, os interessados receberão terras de qualidade ao
menos igual à que ocupavam anteriormente".
Parecia que, afinal, o sacrifício continuado de milhões de

pessoas pertencentes às minorias raciais tribais em todo o
mundo começava a ter uma compensação. Uma política mais
humana estava sendo formulada.

m homem to-
do nu, o corpo

pintado de ver-
melho, que pas-
sa tocando uma
flauta, ao en-
tardecer, pode
ser o mesmo
rapaz entmias-

mado que na
manhã seguinte
dirige o trator

para arar uma
roça. É capaz
de à tarde jogar

uma partida de futebol no gramado do posto e, à noite, parti-
cipar de uma dança ritual na aldeia de sua tribo.
As novas idéias sobre proteção e integração gradual e volun-
tária das minorias indígenas, aprovadas em Genebra, tinham
um testemunho de sua validade numa. experiência especial

que desde 1945 vinha sendo tentada no Brasil. Era a expe-
riência dos irmãos Vilas-Boas entre os índios do Alto Xingu,
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no notte de Mato Grosso, o fruto dourado da política 
indige-

nista brasileira.

São os antropólogos e etnólogos do mundo inteiro que 
dizem

isso. Ainda recentemente, o etnólogo suíço René Fuerst acom-

panhou uma comissão da Cruz Vermelha Internacional por

todo o Brasil, verificando as condições em que se encontram

os índios. Os jornais diziam:

"Analisando 
o trabalho da Funai e das missões religiosas, o

professor Fuerst salientou a insuficiência dos mesmos para

assistir todas as tribos. Fêz, no entanto, uma ressalva quanto

ao trabalho dos irmãos Vilas-Boas no Parque Nacional do

Xingu".

Essa experiência começou em 1945, quando Rondon nomeou

os Vilas-Boas para 
assistirem os índios do Alto Xingu. Os

irmãos Leonardo, Orlando e Cláudio tinham entrado em con-

tato com os índios quando 
rasgavam uma picada para abrir

campos de aviação na rota Manaus—Aragarças. Êsses índios

foram estimados pelo cientista alemão Karl Van don Steinen,

que passou pela 
região em 1884, em 3 000 pessoas, vivendo

em 39 aldeias. Depois, vieram garimpeiros e seringueiros. Em

1952, um recenseamento mostrou que 
restavam apenas 652

de dez tribos diferentes, em dez aldeias.

Os Vilas-Boas ficasam fascinados com o que encontraram:

eram dez tribos diferentes, duas de língua tupi, três de língua

aruaque, 
quatro de língua caribe e uma de língua diferente

de tôdas, chamada isolada 
pelos estudiosos, a língua dos tru-

mais. £sses dez povos 
de culturas diversas coexistiram, alter-

nando períodos de paz e guerra, no mesmo vale.

Através dos séculos, as diversas culturas foram se misturando

e formando uma só cultura comum, de costumes extremamen-

te ricos, que trouxeram um notável equilíbrio social às comu-

nidades. É o 
que 

os antropólogos chamam de cultura xin-

guana, que produziu sociedades onde a felicidade é perfeita-

mente possível e realizável a cada dia.

Era preciso preservar essas tribos. Tanto porque elas tinham

o direito a viver, como pelo exemplo que davam à humanida-

de. E, em nome disso, os Vilas-Boas se embrenharam nas

selvas, onde se encontram até hoje, 26 anos depois.

Mas as tribos estavam em processo de extinção. Antes de

tudo, era preciso cuidar de sua saúde. No 
princípio foi difícil.

Em 1954, uma epidemia de sarampo atacou seiscentos índios,

matou 114. A tragédia só não foi definitiva 
porque os Vilas-

Boas, o médico Noel Nutels e outros amigos dos índios,

com a pronta ajuda da Fôrça Aérea Brasileira, conseguiram

salvá-los.

Desde então, houve uma recuperação espontânea. Enquanto

a 
população indígena diminuía em todo o país, no Xingu ela

começou a crescer. Em 1970, as dez tribos já estavam com

704 pessoas, das quais 413 entre zerò e dezenove anos. A po-

pulação das tribos do Xingu tinha crescido 10% em dez anos!

Mas não foi só isso que os Vilas-Boas fizeram. Nos últimos

quinze anos, atraíram para o Parque mais cinco tribos, com

cêrca de 850 pessoas, e as salvaram da extinção.

A batalha mais difícil dos Vilas-Boas foi contra os civilizados

que pretendiam invadir a leserva dos índios. Os fazendeiros

de gado, seringalistas e donos de garimpos comandaram, de

Cuiabá, e com 
poderosas 

vozes no Congresso Nacional e na

imprensa, uma campanha 
que queria tomar essas terras dos

índios. Mas foram derrotados desta vez.

Em 1961, o 
presidente Jânio Quadros assinou uma lei criando

o Parque Nacional do Xingu, uma reserva para os índios e

também uma reserva da fauna e da flora, com 22 000 quilo-

metros 
quadrados, maior que 

o Estado de Sergipe. Era a vi-

tória das tribos do Xingu.

Pretenderiam os Vilas-Boas manter os índios indefinidamente

isolados da civilização? Cláudio e Orlando já responderam,

muitas vezes:

— Seria um absurdo pretender isso. Mas também não é pre-

ciso pressa. Não vamos forçar a integração do índio. Tôdas

as tentativas nesse sentido falharam, as tribos foram destruídas

e as que sobreviveram se tornaram marginais. A sociedade

ainda não está preparada para assimilar os índios. Ao serem

integrados, êles não se beneficiam dos recursos da civilização.

Há pessoas que dizem: 
"Coitados 

dos índios, vagando pelo

mato; é preciso fazer checar a êles os confortos da civili-
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zação". Mas, quando entram em contato com a civilização,

os índios não vão morar em apartamentos, nem ganham auto-

móveis, geladeira. Vejam os guaranis que 
moram na serra do

Mar, a uma hora do centro de São Paulo, e vivem na maior

miséria. Ao entrarem em nossa sociedade, os índios começam

pelo degrau mais baixo: viram escravos do seringueiro ou do

caçador de peles.

Então, 
é possível integrá-los?

Sim. Mas devemos esperar que se integrem gradualmente,

voluntàriamente. O índio não pode 
saltar direto para 

nossa

civilização. Já pensou no que significa para êle defrontar-se

com uma civilização incrivelmente superior em sua técnica,

que usa aparelhos tão assustadores como um avião, que traz

doenças para as quais seus remédios não funcionam? Ê pre-

ciso dar tempo aos índios. Aos poucos 
irão criando resistência

às doenças. Enquanto isso, vamos ensinando-lhes a técnica da

nossa civilização. Ao mesmo tempo, os estimulamos a manter

sua cultura e costumes. Só assim poderão 
integrar-se como

povo diferente dentro da sociedade brasileira.

No Xingu, realmente, a técnica civilizada vai entrando sua-

vemente na vida das tribos, de modo que elas possam 
assimi-

lá-la e conjugá-la com a sua técnica primitiva, sem se violen-

tar. O machado, a espingarda, a rêde de pescar, o anzol já

fazem 
parte de seu instrumental de trabalho. Principalmente

a nova geração já se utiliza com desenvoltura do trator para
• 

arar a terra e 
para o transporte. E também do jipe, dos mo-

tores de 
pôpa. Há bons mecânicos.

Outros ouvem rádio, entendem as armas e motores. A grande

maioria fala 
português. E os mais avançados sabem ler e

escrever, alguns estudam (sôbre motores, por exemplo) em

livros.

Os índios, no estágio em 
que se encontram, têm facilidade para

trabalhar coletivamente, formar cooperativas. Assim, no tutu-

ro, 
poderão plantar e vender 

produtos agrícolas às comunida-

des vizinhas ao Parque. E dessa forma, através de relações

comerciais, iniciariam seu relacionamento com a sociedade

brasileira.

Certa vez, Cláudio disse:

Ao 
contrário do que muita gente pensa, os índios não são

bandos de miseráveis errando sem rumo pelas matas. Têm sua

cultura e costumes, e fazem tudo para conservá-los. Veja, por

exemplo, um índio terena de Mato Grosso. Pode estar traba-

lhando na cidade. Mas se você lhe pergunta o que êle é,

responderá: 
"Sou 

terena". Os terenas estão se acabando como

povo. É uma alternativa 
para êsse triste fim 

que nós procura-

mos, com a nossa experiência aqui do Xingu.

O Serviço de Proteção aos índios, minado 
pela burocracia (de

zenas de funcionários foram também acusados de corrupção

e até mesmo de 
genocídio contra os índios), foi extinto em

1967.
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organismo 
que o

substituiu, a Fun-

dação Nacional

do índio — Fu-

nai —, incorpo-

rou a experiên-

cia anterior, e,

através das reco-

mendações feitas

pela Convenção

107, de Genebra,

definiu como seus

objetivos:

1 — 
O respeito

à 
pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais;

— Garantir a 
posse permanente das terras 

que habitam e

o usufruto exclusivo dos recursos naturais e de tôdas as utili-

dades nelas existentes, conforme o artigo 186 da Constituição

de 1967 e a Emenda n.° 1 de 1969;

— A preservação do equilíbrio biológico e cultural du índio

no seu contato com a sociedade nacional;

— O resguardo à aculturação espontânea do índio, de for-
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ma a que sua evolução sócio econômica se processe a salvo

de mudanças bruscas.
Na época de sua fundação, a Funai, então dirigida pelo pro-
fessor José de Queirós Campos, pretendia aproveitar a expe-

riência do Alto Xingu.

as outras á-
reas indígenas

(principalmen
te da Amazô
nia), que na-

quele momen
to estavam en
trando em
contato com
a civilização.
Propôs e o go-
vêrno federal
decretou o au-.
mento do Par-

que Nacional

do Xingu de 22 000 para 30 000 quilômetros quadrados; e a

formação de outros nove parques nacionais, pela Amazônia,

num total de 270 000 quilômetros quadrados.
Com a saída de Queirós Campos, porém, a Funai passou a

interpretar de outra maneira a política indigenista. Para a

nova administração, o índio deve ser imediatamente integrado

na sociedade, para participar do esforço do desenvolvimento

nacional. Isto é. está sendo requisitado outra vez. como mão-

de obra. para ajudar o desenvolvimento da Amazônia.

As maiores matanças de índios em nosso século têm acontecido

exatamente na região amazônica: dos criadores de gado contra
os bororós, em Mato Grosso; e contra os caiapós. no Pará; dos

seringalistas contra numerosas tribos, em Mato Grosso, Pará
e Amazonas; e de aventureiros à procura de minérios, em
Rondônia e no Acre.
Em Mato Grosso, por exemplo, conforme relatou o funcio-
nário governamental Jáder Figueiredo: "... um desalmado
seringa lista deixou de presente uma partida de açúcar enve-
nenado com estrienina para os índios beiço-de-pau". O resul-
tado disso, uma mortandade na tribo. Também em Mato
Grosso, a Colonizadora Arrua Junqueira & Cia. metralhou
uma tribo de índios. O crime ocorreu em 1965 ou 66, e o

processo ainda está correndo em Cuiabá. O depoimento do
sr. Jáder Figueiredo: "Chamo a atenção dos senhores depu-
tados para muitos escândalos, como o fato a mim relatado, há

pouco tempo, daquela índia que foi retalhada viva, do púbis
à cabeça. . . Nós mesmos encontramos o processo encalhado
numa das varas criminais de Cuiabá. . . Antes eles haviam
metralhado os índios adultos, que estavam preparando as ca-
banas para acampamento de caça. Quando atravessaram o rio,
encontraram a índia com uma criancinha. Então, estouraram
a cabeça da criança e partiram a índia a facão. Houve o exter-
mínio completo daqueles índios. . . Segundo o depoimento dos
criminosos, prestado à Polícia Federal, no recinto do Batalhão
do Exército de Cuiabá, a expedição tinha saído com a finali-
dade exclusiva de matar índios".
O professor Paulo Duarte declarou à mesma CPI que os índios
cintas-largas, de Mato Grosso, foram "eliminados 

a explosão
de' dinamite e rajadas de metralhadora". Vários desses crimi-
nosos foram processados Alguns. condenado*; Mas nenhum
deles está preso, cumprindo pena.
Nos últimos quatro anos a Amazônia passou a ser ocupada
de forma mais intensa e sistemática. Estradas começaram a
ser abertas, companhias de colonização lotearam e venderam

grande quantidade de glebas. Registraram-se, no Maranhão e
no Pará, casos de invasão de terras indígenas, e nos inevi-
táveis choques alguns dos invasores foram mortos.
Em 1970 o governo decidiu abrir estradas para conquistar
definitivamente a Amazônia. Mas os índios estavam no ca-
minho. Só no traçado da Transamazônica, ou nas suas proxi-
midades, havia sinais de treze tribos, com uma população de
aproximadamente 5 000 índios. A rodovia Xavantina—São
Félix de Araguaia—Cachimbo (BR-80) corta o Parque Nacio-

nal do Xingu, seus 1 500 índios, suas quinze tribos e a tentativa

de preservação de seus costumes e sua cultura. Também a rodo-

via pcrimetral, já em projeto, que circundará as fronteiras do

Brasil com a Venezuela e a Colômbia, encontrará comunidades

indígenas na região dos rios Uaupés e Içana (alto rio Negro),

nos territórios do Rio Branco e Amapá, e no norte do Pará.

O problema que essas rodoviam criariam foi objeto de uma

declaração do ministro do Interior, general Costa Cavalcanti,

que, em 21 de agosto de 1970, disse: 
"Tomaremos todos os

cuidados com os índios. Mas não permitiremos que entravem o

avanço do progresso". Algumas semanas depois a Funai divul-

gava um plano detalhado, contendo 
"medidas de antecipação"

para evitar choques com os índios nas frentes de trabalho da

Transamazônica. Previa a pacificação urgente e o deslocamen
to das tribos que estivessem no caminho. No final, estabelecia
diretrizes para o desenvolvimento das comunidades indígenas

encontradas: 
"No 

passado, quando as frentes pioneiras atin-

giam os agrupamentos indígenas, era possível a fuga espontânea
a tal contato, continuando (os índios) a viver com seus meios

primitivos de subsistência. Este isolacionismo, hoje em dia, é

quase impossível. Ou a integração na economia regional como
consumidor e produtor, ou a desagregação e o desaparecimen-
to".
O atual presidente da Funai, general Jerônimo Bandeira de
Melo, definiu essa política do índio "produtor 

e consumidor"
com a seguinte frase: "No estágio tecnológico em que se en-
contra a sociedade nacional, há necessidade de desenvolvimen-
to premente das comunidades indígenas, como conjugamento
ao esforço integral da política governamental".
E, mais adiante: "As 

minorias étnicas, como os indígenas bra-
sileiros, se orientados para um planejamento bem definido,
tornar-se-ão fatores participantes do progresso e da integração
nacional como produtores de bens".
Essa política, segundo um manifesto de oitenta antropólogos,
sociólogos e outros indigenistas brasileiros, representa "a aqui-
«.ição de uma política empresarial" pela Funai. Ela já teve
conseqüências práticas: foi formado um Fundo de Refinan-
ciamento da Renda Indígena, ao qual deve ser destinada toda
renda resultante do trabalho dos índios ou da venda das ri-

quezas existentes em suas terras, ou ainda do arrendamento
de terras. Esses recursos vão servir para aplicação "em 

pro-
jetos específicos, dentro de um plano global de trabalho inte-

grado dos planos regionais e setoriais".
Esses projetos agrícolas e industriais serão realizados nas ter-
ras dos índios, utilizando suas riquezas minerais e vegetais

(os funcionários da Funai administram os projetos e os índios
trabalham, recebendo o salário mínimo regional e 10% dos
lucros da empresa, que ficam com o posto indígena para
trabalhos de assistência). O capital concentrado irá permitin-
do o desenvolvimento dos novos projetos. Para os assinantes
do manifesto essa política é de um "pragmatismo 

elementar e
apressado (...) Os índios trabalham não segundo os seus cos-
tumes e tradições, mas impondo-lhes o sistema de trabalho
dos civilizados e de finalidade comercial" (...) Dizem eles:
"como 

a sociedade nacional se define por valores basicamente
individualistas e competitivos (...) fica claro que todos os
elementos culturais que intensificam a co-participação (...)
são considerados entraves ao processo de aculturação".
Essa nova política foi reafirmada pelo general Bandeira: "A

assistência ao índio, que deve ser a mais completa possível, não
visa, e não pode obstruir o desenvolvimento nacional nem os
eixos de penetração para a integração da .Amazônia".
Por essa razão, a Funai não procurou afastar os índios das
margens da Transamazônica, mas só cuidou de evitar choques
violentos entre eles e as frentes de trabalho. É também por
isso que o presidente da Funai não foi contra a construção
da BR-80 por dentro do Parque Nacional do Xingu.
Seus objetivos foram mais bem esclarecidos pela Superinten-
dência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), que é
dirigida por Sebastião Dante de Camargo Júnior:
"As 

grandes pradarias, que constituem parte do território do
Parque Nacional do Xingu, poderiam ter aproveitamento ra-
cional, com a implantação de fazendas experimentais, nas

quais os próprios silvícolas seriam empregados na lavoura e
nos trabalhos do campo". FIM
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O 

progresso 

da Amazônia aceita sócios.

Participe dêste

desenvolvimento 
com a Agrimsa. SUMI

O Cessna 210 vira-se suavemente e

aponta o nariz para o solo. Nêste momen-

to, a baixa altura, um pouco 
inclinado, os

olhos dos ocupantes são abençoados por

uma fantástica visão. Lá embaixo, o rio

Araguaia é uma massa líquida e transpa-

rente, refletindo ora o azul do céu des-

coberto, ora o verde da mata.

O Diretor da Agrimsa, Sr. Carlos

Meinberg, informa a localização da fa-

zenda e a vantagem de ter aquêle enorme

rio à disposição. 
"Esta 

região denomina-se

Mata do Lontra. Estamos no Estado de

Goiás, 35 Km ao norte de Couto Maga-

lhães e 70 Km à direita da Belém-Brasília.

A fazenda possui 24.000 hectares dos

quais 11.900 hectares são destinados às

pastagens. A privilegiada posição permite

fornecer a grandes 
frigoríficos no norte

(Belém) e no Sul (Anápolis, Goiânia,

Brasília, etc.), com um custo de produção

que permite a concorrência no mercado

interno ou externo. O rio possibilita 
o

transporte fluvial e possui 
2 portos que

facilitam o nosso acesso ao mercado con-

sumidor".
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A boiada leva o progresso a Amazônia

O Cessna 210, propriedade da Agrimsa,

pousa em uma das duas 
pistas da fazenda.

A 
paisagem que 

se descortina anula as

imagens de uma Amazônia de lendas,

exotismo, mistérios e promessas. Nas

pastagens de capim colonião, 7.G80 ha

artificiais, o gado nelore recebe excelente

alimentação. 
"O 

rebanho atual 
possui

2.100 matrizes, 107 reprodutores, 525 be-

zerros do ano engordando. Já nasceram

perto de 080 bezerros e até o fim de 1971

está previsto o nascimento de 1.400 be-

zerros, a compra de 3.800 cabeças para a

engorda e mais 2.000 matrizes", explica o

Sr. Carlos Meinberg.

Agrimsa: um passado 
difícil,

um presente promissor, 
um grande 

futuro

O Sr. Meinberg narra a epopéia da

conquista da mata, mostrando uma reali-

dade totalmente nova: estradas prontas,

campo de pouso, casa sede de administra-

ção, escola, ambulatório, casa de pensão,

casas para 
vaqueiros, armazéns, máqui-

nas 
para 

beneficiar arroz, serraria com-

pleta, garagem 
e oficina para oito veículos,

depósito, posto dé gasolina, 
fonte gerado-

ra de energia, currais. 
"No 

princípio, tudo

era bem diferente. Só dificuldades. Falta

de estradas, meios de comunicação ine-

xistentes, ausência de mão de obra. Aos

'*-TLa_\

poucos, homens e máquinas foram ven-

cendo a mata, abrindo caminhos, cons-

truindo 
pontes, barracões, plantando. Ho-

je, com a realização dessas obras, abriu-se

a oportunidade de novos empregos e no-

vas perspectivas para o desenvolvimento'.'

Meios de comunicação

"O 
transporte tanto pode serrodoviá-

rio 
quanto 

fluvial ou aéreo. A fazenda

possui dois acessos à Belém-Brasília. Para

o norte, iremos à colônia federal Bernardo

Saião, para posteriormente alcançarmos

a rodovia 
que 

nos transportará até Belém.

Pelo Sul, alcançaremos a G0-70 
que en-

contrará a Belém-Brasília, nos transpor-

tando para Gurupi, Anápolis, Goiânia e

outras cidades que são centros abatedores

e consumidores de carne bovina. Para o

transporte fluvial há o rio Araguaia e para

o aéreo a aeronave Cessna Modêlo 210.

Além disso, a fazenda comunica-se dire-

tamente com São Paulo, através de 2 apa-

relhos de rádio-comunicação, instalados

em ligação direta".

O Sr. Meinberg explica porque é um grande

negócio investir na Sudam e na Agrimsa

"O 
investimento na área da Sudam

proporciona uma série de vantagens: isen-

ção de imposto de renda por 10 anos, va-

lorização 
galopante 

das terras, virgindade

das terras oferecendo mais bois por hectare,

atto ganho de pêso por gado, clima favo-

rável. Investir na Agrimsa é saber apro-

veitar as vantagens da região propiciadas

pelo govêrno. 
Todos os diretores são tradi-

cionais pecuaristas e a infra-estrutura da

fazenda está pronta, e a emprêsa em pleno

funcionamento. Portanto, na Agrimsa, o

dinheiro do investidor tem um efeito mui-

tiplicador muito maior, 
proporcionando

ótimos dividendos em pouco tempo."

AgrímsA

AGRO INDUSTRIAL MEINBERG S.A.

Sede: Rua XV de Novembro, 226 -10.o and.

sala 1004 - Belém - Pará

Escritório: Rua Nestor Pestana, 125 - cj. 73

Tel.: 256-5921 - São Paulo - SP
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Tem um Tigre
neste mato.
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A Transamazônica não

é trabalho para qualquer
um.

É preciso pensar um

pouco maior do que as

pessoas geralmente

pensam.
Ter um pouco mais de

coragem do que as

pessoas geralmente têm.

Ser um pouco mais

despreendido do que as

pessoas geralmente são.

Felizmente, não falta

gente assim neste país.
Vale a pena trabalhar

para eles. Com eles, lá na

frente, onde ninguém

pisou antes.

Mesmo que para isto a

gente tenha que aprender

a fazer balsa no meio da

selva, para transportar

toneis de gasolina e óleo.
Ou abrir pôsto onde

ainda nem estrada tem.
Nosso negócio é

distribuir produtos de

petróleo. Mas há uma
coisa chamada História,

que só aceita quem
consegue olhar um pouco
além do seu nariz.
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A BUSCA DA TERRA
(inferno ou paraíso?)

PROMETIDA
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Nordestino*
no êxodo

para a

Amazônia.

Pintura de

Portinari

para a capa

do romance
-A 

Selva",

de Ferreira

de Castro.

Eunia 

movimentação que po-
dera eomparar-se ao êxodo
do povo hebreu. Meio mi-

lhão de pessoas, que pouco têm
de seu, são convidadas a se des-
locar para a Amazônia, onde têm

promessa de terra, água, casa,
financiamento e vida melhor.

Segundo Moura Cavalcanti,

presidente do INCRA (órgão
encarregado desse projeto de co-
lonização), trata-se de 

"uma 
ta-

refa acima de um governo, um
trabalho para até o fim do sé-

culo". A meta é ambiciosa: em
cinco anos, levar 100 000 fami-

lias para as faixas de 200 km ao

longo das novas rodovias federais
na Amazônia. Essas faixas somam
mais de 2 milhões de quilôme-
tros quadrados: seria o décimo
rJaís do mundo em extensão ter-
ritorial, só menor que URSS,
China, Estados Unidos, Canadá,
Brasil, índia, Argentina, Sudão
e Congo.

Cinco repórteres contam aqui
como caminha esse projeto. José
Martinez andou 6 800 quilôme-
tros durante, quarenta dias, este-
ve na Belém—Brasília e na Zona
Bragantina, onde no começo do
século o governo paraense fêz
experiência semelhante, que deu

em desastre. Raimundo Rodri-

gues Pereira visitou colonos ao
longo da Transamazônica e en-
trevistou o presidente do INCRA
dur nte doze horas seguidas.
Clá' dia Andujar fotografou fa-
mílias já instaladas em Altamira.
Sérgio Buarque acompanhou 22
famílias do Paraná (as primeiras
daquele Estado) que se transfe-
riram para a Amazônia. E Ha-
milton Almeida passou três dias
na sede do Projeto Ouro Preto,
em Rondônia, onde quinhentas
famílias já estão tentando há um
ano transformar os sonhos em
realidade.
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Chegou Olegário, do nordeste, onde

nao era homem, era 
"homilhado;

chegou Sebastião, de SAo Paulo-quc

da lavoura sabia ludo.

Mais de mil famílias já foram, muitas

estão a caminho, milhares se preparam

para ir, e algumas até já voltaram. Aqui

«tio as histórias de três famílias de co-

lonizadores que foram e ficaram na

Amazônia: ..
1  Manuel Olegano de Lima, per-

nambucano, começou sua viagem em

Serra Talhada, a terra de Lampião, num

ônibus fretado pelo INCRA. Êle, a mu-

lher Maria Lina e os dez filhos.

Plantando em terra alheia, conhe-

ci que trabalhava mais para pagar o

arrendamento do que para comer.

Manuel vai para as terras às margens

das rodovias amazônicas, mas por en-

quanto está em Barra do Corda, no Ma-

lanhão, um núcleo de 330 000 hectares

a 400 quilômetros de São Luís e a 190

da Transamazônica. Ê que Barra do

Corda, segundo os planos do INCRA,

funcionará como aclimatador dos colo-

nizadores. O agrônomo-chefe, João

Guará, explica:
Nós "introduzimos" os colonos na

Amazônia. A publicidade que fazem no

nordeste leva muitos a pensar que vão

enriquecer da noite para o dia, aqui.

Manuel Olegário produziu neste ano

agrícola umas.boas sacas de arroz, de

milho e de algodão. Mas sua colheita,

como a dos outros 2 000 colonos de Bar-

ra do Corda, está com problemas de

comercialização: preços muito baixos.

Em Barra do Corda, os colonos são

agrupados em agrovilas de cem casas

cada uma, onde se concentram as esco-

Ias e a assistência técnica e médica. O

ano escolar foi adaptado à estação agri-

cola. Assim, as férias são em maio, por-

que nessa época as crianças ajudam os

pais na colheita de arroz. Por enquanto,

os lotes têm 30 hectares; mas outros se-

tenta lotes, de no mínimo 100 hectares

(1 quilômetro de frente por 1 de fundo),

serão entregues futuramente. Manuel

Olegário, que chegou há um ano, está

entusiasmado: 
"Desta vei, o governo

está ajudando. Se não tem ninguém para

agradecer, eu agradeço". Mas ainda acha

que enfrenta muitos sacrifícios:

Na agricultura, o homem não é

homem. É hamilhado...

O sistema de agrovilas tem sido criti-

cado. Instalado já há cinco anos, ainda

não tem luz e falta água. João Guará,

o agrônomo-chefe, responde:

Qual o sistema de colonização que

já deu certo no Brasil?

Para êle, a experiência de Barra do

Corda até agora tem sido satisfatória.

Mas há outros problemas. Outro dia,

Manuel Olegário discutia com um ma-

ranhense. e desabafava:
— A pnte não vem pra cá só por-

que está passando fome. Ê pela coragem

de enfrentar o desconhecido, de correr o

risco. Aqui já chegaram uns duzentos

nordestinos. Dentro de dois anos, sabe

quantos vai ter? Nenhum. Volta tudo

mesmo. -
Os funcionários de Barra do Corda

não confirmam a previsão de Manuel

Olegário. Mas têm razões para preocu-

par-se um pouco: no último mês, cinco

famílias voltaram, decepcionadas com a

terra, a produção, o isolamento.

_ O mal do nordestino — diz João

Guará — é que não esquece o seu

Cariri..
2 — Sebastião Ribeiro não é nordes-

tino. Nasceu em Novo Horizonte, perto

de Rio Preto, Estado de São Paulo. Há

três anos, quando estava em Santana do

Parnaiba, Mato Grosso, um companhei-

ro de lavoura — o Benvindo Baiano —

lhe falou de certo plano do governo para

dar terra a gente como eles, no Territó-

rio de Rondônia. Benvindo não sabia

direito, mas referia-se ao Projeto Ouro

Preto, 
"a área prioritária número 1"

para a colonização da Amazônia, defi-

nida ainda no governo Costa e Silva. O

projeto abrange 218 000 hectares de

terra, nos dois lados da rodovia Cuia-

bá—Porto Velho (BR-364), a partir do

quilômetro 304. A sede fica a 300 qui-

lômetros de Porto Velho, a capital de

Rondônia, e (só para referência) a 3 000

de São Paulo.
 Desque vi o Benvindo Baiano fa-

lar nessas terras, nunca mais tirei elas da

cabeça — diz Sebastião Ribeiro.

É um homem em seus 53 anos, que se

diz pronto para qualquer obra:

Do café, conheço desde a foice até

a xícara.

Para chegar à Vila de Rondônia, cida-

dezinha tipo faroeste que é o centro co-

mercial do Projeto Ouro Preto, Sebas-

tião foi 
"aos tombos".

— Serviço aqui, serviço ali. Na hora

que tinha dinheiro pra passagem, muda-

va pra mais perto. E assim fui chegando.

Sua última escala foi Barra do Bugre,

perto de Cuiabá. Trabalhou lá até juntar

190 contos e pagar a 
"jardineira" 

para

Vila de Rondônia. Dois dias de viagem,

sem parada para dormir, êle, cinco fi-

lhos e a segunda mulher — dona Maria

(casados 
"só no padre"). O filho mais

velho, uma moça de dezoito anos, mais

um rapaz de dezesseis e os outros de

menor". Chegaram à vila de noite, sem

saber com quem falar, sem dinheiro para

os 4 cruzeiros por prato de comida. Mas

a dona da pensão acredita na coloniza-

ção:
 O senhor veio atrás de terra do

INCRA? Antão pode comer fiado.

Cedinho, no dia seguinte, Sebastião

procurou os 
"homens". Foi entrevistado

e recebeu um lote de 100 hectares. Se

tivesse sete anos mais, isto é, se tivesse

sessenta anos, teria sido vetado. Mas aju-

dou-o muito o filho de dezesseis anos,

capaz — segundo o INCRA — de
"continuar a tradição agrícola da fami-

lia". Assim que encontraram seu lote na

mata, Sebastião e o filho partiram para

lá com as ferramentas, para a primeira

derrubada, para construir o barracão de

madeira, até que a administração consi-

ga dar-lhes uma casa-padrão.

Sebastião encontrou no Projeto Ouro

Preto 478 famílias instaladas. Na maipria

nordestinas. Quase todas vivendo ainda

em barracões: o programa de construção

de casas está atrasado. Sebastião recebeu

um 
"termo 

provisório de ocupação", fer-

ramentas, sementes e um adiantamento

em dinheiro. A filha mais velha arrumou

emprego na pensão: o INCRA procura

sempre conseguir trabalho em suas

obras, ou em empresas paralelas, para

um ou outro dependente. Sebastião vai

ganhar meio salário mínimo durante do-

ze meses, tempo que levará para ter sua

própria produção e se arranjar sozinho.

Mas isso teoricamente. A prática tem de-

monstrado o contrário.
O adiantamento, as sementes, as

ferramentas, a terra recebida, tudo isso

o colono deve pagar mais tarde, a partir

do segundo ano (no caso de Sebastião,

uns 6 000 cruzeiros, a serem pagos em

prestações anuais, durante vinte anos).

Dentro de um ano,, o projeto esta-

rá consolidado: estamos recebendo de

três a quatro famílias por dia e espera-

mos estar com setecentas até o fim do

ano — diz o agrônomo Assis Canuto, 29

anos, formado em Piracicaba (SP).

Assis casou no ano passado e, sem po-

der deixar o projeto, passou a lua-de-mel

lá mesmo, em sua casinha envernizada,

na sede do projeto. Consolidação, para

Assis, é ver todo mundo funcionando, o

posto médico instalado, as escolas aber-

tas. Escolas, é verdade, já existem dez.

Mas não há professoras. Depois da con-

solidação, ficará faltando organizar a vi-

da comunitária.
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— Em nível de agricultor, ninguém
•obrevive sozinho aqui. Crédito pequeno,
Jifícil; comercialização e transporte,
também. Uma cooperativa é necessidade
imperiosa.

O Projeto Ouro Pi cto (decreto de
1968) faz parte de um projeto maior,
com planos para abrir duas novas áreas;
uma delas em Rondônia—Acre, com ex-
tensão maior que Bélgica, Dinamarca e
Guanabara somadas, começou a ser im-
plantada em 1970, com a chegada de
368 famílias. No Ouro Preto, a primeiia
colheita deu em 25 000 sacas de arroz e
milho. 8 000 sacas de feijão e 50 000

quilos de amendoim. Foi difícil colocar
essa produção (o INCRA pensa atual-
mente em vender tudo em bloco ao Ter-
ritório de Rondônia). A dificuldade ini-
ciai não abateu os imigrantes. Agora, eles
têm garantia do INCRA, durante os dois

primeiros anos do projeto. No terceiro
ano, a cooperativa — se já estiver insta-
lada — comercializará sua produção ne-

gociando diretamente com o Banco do
Brasil. O projeto, do ponto de vista de

planificação, até agora só estabeleceu
uma meta: plantar 3,2 milhões de serin-

gueiras. Espera-se chegar aos 400 000

pés no fim do ano. Sebastião Ribeiro não
tem medo de 

"plantar 
borracha".

De lavoura sei tudo. E o que não
sei aprendo logo.

Mas tem uma mágoa: por que não de-

ram um lote de 200 hectares, em vez de
um de 100? O próprio agrônomo que
criou o projeto critica:

A existência de lotes de tamanhos
diferentes discrimina, cria duas classes:
a dos agricultores, pequenos e pobres; a
dos pecuaristas, maiores e poderosos.

3 — Ebraim de Abreu, paranaense,
depois de dois dias no barco 

"Anavnã",

dc INCRA, chegou ao rio Amazonas:

— E isso não é o mar?
Ebraim Fernandes Alves de Abreu, 49

anos, cinco filhos, vem de Itaguajé, no
Paraná. Viaja com a mulher, Luísa, a
filha Rosinete. em direção a Altamira,

quilômetro 900 da Transamazônica a
partir da Belém—Brasília. Ali, num po-
íígono de terras roxas, o INCRA instala
importante núcleo de colonização. Junto
com Ebraim viajam outras 22 famílias,
todas paranaenses como êle. Viagem
monótona, cardápio também: almoço e

jantar, bife, arroz, feijão e farinha.
Olhando as águas barrentas do rio.

Ebraim pensa nos outros quatro filhos

que vêm vindo em outro barco do IN-
CR A e sonha com os 100 hectares pro-
metidos ainda no Paraná. Ebraim não sa-
be direito quando botou na cabeça que
iria para a Amazônia. Lembra-se de uma
onda de notícias entusiasmantes sobre
as terras que outros paranaenses conhe-
cidos seus encontraram por lá; e lembra-
se principalmente do ardor com que Na-

gib, conhecido seu em Itaguajé, está ar-
rebanhando famílias para se incorpora-
rem aos projetos do INCRA. Ebraim
agora diz:

— Desde menino trabaio em terra. De

planta ou de trato de gado, como peão
de campo ou retireiro. Toda vida em ter-
ra alheia. Agora vou trabaiar em terra
minha!

Esse Nagib convenceu 22 famílias e
conseguiu que o INCRA pagasse um
ônibus até Belém — seis dias de viagem.
De Belém até Altamira, mais uma longa
viagem de barco. Quando soube que dia
iam partir, Ebraim vendeu três camas,
uma mesa, quatro cadeiras e algumas fer-
ramentas. Apurou 400 contos (ninguém

quis comprar-lhe o guarda-louça). Mas
o dia da partida foi sendo adiado e, sem
trabalho, sem casa, Ebraim gastou quase

todo o dinheiro. Na viagem, acabou o
resto, em remédios com a mulher, que
anda "com 

a cabeça fraca". Chegou ao
núcleo Novo Paraná sem tostão. Curti-
do no sofrimento, acha que agora, sim.
chegou sua vez:

Só fumo cigarro dado. Não gasto
com besteira. E não tenho medo de tra-
baio.

Ebraim ganhou uma casa sem mobília
e foi bem recebido pelos colonos chega-
dos antes dele e liderados por um baia
no, Geraldo Barbosa. O núcleo já tem
cooperativa e produz grande parte dos
alimentos consumidos em Altamira, cida-
de de 5 816 habitantes. Comércio mais
ou menos garantido. Mas um morador
do núcleo, o rio-grandense-do-norte Joa-

quim de Araújo, anda aborrecido com
outras coisas:

Aqui é um isolamento danado. On.
de eu vivia, todo mundo era meu conhe-
cido, e numa hora de aperto podia pedir
fiado que me davam. Aqui, quando falta
dinheiro, ninguém ajuda, não.

Joaquim estava bravo porque o su-

permercado de Altamira — mantido pe-
la Cobal, Companhia Brasileira de Ali-
mentação — não queria fornecer-lhe ali-
mentos para descontar dos salários do
INCRA. O paranaense Ebraim ouve a
história calado. Já se acostumou a en-
frentar durezas, e tem esperanças no dia
de amanhã:

De foice já vim preparado. Só fal-
ta Deus me dá força e saúde.

No mesmo dia, Ebraim foi esperar o
outro barco. Os outros quatro filhos gos-
taiam muito da viagem, estavam maravi-
lhados com a quantidade, as côres e o
canto dos passarinhos. João, de onze
anos, prometeu:

Víchi, 
pai! Como vou caçar passa-

rinho por aqui!

Ele é o presidente do 10a país
do mundo. Êle é

como um moderno Moisés. Êle se acha
meio louco mesmo.

O pernambucano José Francisco de

Moura Cavalcanti, 45 anos, olhos verdes

vivos e inquietos, está agora admirado de

seus extraordinários poderes. Como pre-
sidente do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (INCRA), êle

é praticamente o presidente de um país
dentro do país, um quarto da área do

Brasil, mais de 2 milhões de quilômetros

quadrados de terra, as faixas de 200 qui-
lômetros de largura situadas ao longo

de todas as novas rodovias federais da

Amazônia. Sua missão, a de um Moisés

do século XX: organizar um êxodo hu-

mano para a Amazônia, a terra prometi-

da onde colonos miseráveis teriam terra,

casa e todo tipo de assistência.

Filho de senhor de engenho, formado

em direito, ex-governador do Amapá, ex-

deputado federal, êle nos concedeu sua

mais longa entrevista de homem político:
doze horas sem parar, com um almoço

e dois lanches no meio. Primeira impres-

são: êle tem consciência de que suas

idéias e seus objetivos serão provados,
duramente. E não se .crê dono' da verda-

de.

— Sei que vamos errar muito, mas

esperamos acertar muito também. Esta-
mos abertos para ouvir quem quer que

queira nos ajudar. Para um verdadeiro

continente como a Amazônia, deve haver

1 milhão de teorias. O importante é co-
meçar.

Começar, já começou. No plano de
ocupação e colonização da Amazônia há
três pontos fundamentais:

1. Quem está sendo escolhido para a
colonização?

2. O que está sendo oferecido a essa

gente para se fixar nas novas terras?
3. Que condições tem o INCRA para

levar avante o plano gigantesco?
Os primeiros anúncios do plano de co-

lonização da Amazônia surgiram com as
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Sliimon
diz
que essa
é a lerra
Calmo, risonho, jeito

de líder nato,

Massanori Shimon, o

Japonês, é japonês

mesmo. Nasceu no

Japão 1iá 32 anos e

veio para cá em

1953, direto para

Tomé-Açu, onde a

colônia planta

pimenta-do-reino.
Mas não gostou de

Tomé-Açu: 
"Lá,

terra ruim". Em

1966, ocupou 25

hectares às margens

da Belém—Brasília.

Ficou quatro anos:
"Terra fraca, cheia

de jurubeba". É uma

planta rasteira,

espinhosa. Agora, na

beira da

Transamazônica

(veja n.° 1 no mapa),

está entusiasmado.
"Aqui, 

sim terra boa."

Junto com êle, trouxe

dez outras famílias,

todas brasileiras

e esperançosas com o

que Massanori diz:
"Com 

quatro meses

aqui, já tenho verdura

de sobra. Lugar bom:

único que vi dar

tomate sem plantar".

Casado com Natalie

Alves, uma paraense,

tem três filhos, o maioi

de cinco anos. Em

Altamira, Massanori

conheceu outro

japonês, Issao

Kitagawa, o maior

produtor da região,

sujeito que

conseguiu plantar

tomate enxertado em

jurubeba! Os dois

comentam que seria

bom 
"se 

houvesse

um japonês

a cada quilômetro

da Transamazônica".

E os dois vão

ensinando a todos

como é que se planta.
"Brasileiro 

que

vem aqui não sabe.

japonês explica."
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Manoel aeha

que 
aqui

vai 
parar

Manuel Arruda saiu de

Limoeiro do Norte (CE)

com 
quinze anos. Foi

para o Acre, chegou até

a Bolívia, voltou,

andou 
por Belterra e

Santarém. Agora,

com 39 anos e sete filhos,

pediu seu lote

ue 100 hectares em

Itaituba (n.° 2 no mapa).

Vai 
parar: 

"Aqui 
só não

tem boa lavoura

quem não trabalha".
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O Coragem trouxe

Olegá rio

Olegário saiu

de Serra Talhada

(terra de Lampião)

e%foi 
para Barra do

Corda (MA), onde

o INCRA 
procura

aclimatar os

colonos à Amazônia

(n.° 3 no mapa).

Está entusiasmado:

"O 

govêrno está

ajudando a gente".

— 

J 

—

Sebastiao

veio
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Seba3tiao

Horizonte

Andava 
por Mato

| H Grosso quando

H S M ouviu falar das

7 terras prometidas.

jy^ 
-J| V Para chegar a Vila

^ 
. 

^4 
AvA de Rondonia

(n.° no

com a mulher

cinco

por

varias 
parou

no do

caminho

trabalhar

arrumar

Esta

"De 
lavoura

tudo. E nao tenho

medo 

de

I

Rodovias em construção ou projetadas na

Amazônia. Nas faixas brancas que aa

acompanham (2Q0 km de largura), o go-
vêrno pr«t®nr1o instalar 500 mil colono»

vindos de outras regiões do pais.

Polígono de terras consideradas fértela

desapropriado pelo govêrno para reforma

agrária.

Sentido das migrações que o govêrno quer

promover.

Áreas onde os colonos devem ser recrutados

Area com mais de 50 habitantes/km2 e
tensões sociala

Area com 20 à 50 habitantes/ km2

Area com 10 à 20 habitantes/km2

Area com menos de 10 habitantes/ km2
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notícias da construção da Transamazôni-

ca. Dizia-se então 4ue 
naj margens da

entrada seriam instalados os 2 milhões

de nordestinos vítimas da grande 
sêca do

ano passado, 
e naquela época subempre-

gados 
nas chamadas frentes de trabalho,

ganhando 
do govêrno 

menos que 
o mini-

mcf legal: 2 cruzeiros por 
dia. Até junho

dêste ano, porém, 
entre as centenas de

famílias instaladas nas margens da Tran-

samazônica e outras rodovias da Ama-

zônia, nenhuma tinha saído daquele exér-

cito de flagelados.

Ê que 
o panorama 

inicial, pintado

num momento em que o govêrno 
estava

sensibilizado pelo 
drama da sêca, foi al-

terado por 
um raciocínio mais frio. A

agricultura na Amazônia é um desafio,

os riscos da emprêsa agrícola são, ali,

maiores do que 
em outras áreas. Como,

então, dar terras a desempregados 

"per-

manentes" como a maioria dos trabalha-

dores das frentes, homens sem nenhuma

experiência empresarial e sem a mínima

tradição de administrar o que quer que

seja?

A partir 
dêsse raciocínio, estabeleceu-

se um critério geográfico 
e social para 

o

recrutamento dos colonos, tendo como

base principal que êles deveriam possuir

uma noção mínima de 
"capacidade 

em-

presarial". 
Passou-se a dar preferência

a camponeses 
— nuni-proprietários ou

gente 
sem terra 

— 
que, 

nos últimos anos,

tenham recorrido a financiamentos ban-

cários para 
fazer sua» plantações. 

O IN-

CRA pediu 
ao Banco do Brasil uma re-

lação de pessoas que plantam 
sob o re-

gime 
de meia, parceria, 

fôro (arrenda-

mento) e cambão (uso 
da terra a troco

de trabalho de graça) 
e, só do Ceará,

recebeu 3 000 nomes. Êsses camponeses

foram, estão sendo, ou serão visitados

por 
funcionários do INCRA, com pro-

postas 
de mudança para 

a Amazônia.

O critério geográfico 
tem em vista

atrair para 
a Amazônia o excedente de

população de quatro áreas superpovoadas

do país. 
São áreas em vermelho em nos-

so mapa 
— diz Cavalcanti 

— e ali a po-

pulação é vítima da fome, da miséria e

de revolta. As quatro 
áreas em vermelho

são estas:

\. A Zona da Mata, no nordeste, área

de monocultura de cana, onde a densi-

dade demográfica chega a 150 pessoas

por quilômetro quadrado.

2. O Agreste do sertão nordestino, on-

de há também excesso de população. 
As

famílias detêm uma porção 
de terra in-

suficiente para o seu sustento.

3. O vale do Paraíba do Sul, no Esta-

do do Rio, região de cultura decadente

de café e superpopulação nas áreas de

cana-de-açúcar.

4. O norte do Paraná, onde existe um

excedente de famílias, que 
foram desbra-

var a região quando já não havia terra

suficiente e hoje trabalham como meei-

ros.

— A soma dessa gente toda 
— expõe

Cavalcanti 
— vai a 1,5 milhão de famí-

lias. O plano 
é instalar, numa primeira

etapa, apenas 100 000.

Além disso, o INCRA convocou as

emprêsas privadas 
de colonização para

dirigirem parte 
do êxodo em direção à

Amazônia. Foram consultadas 28 dessa;

emprêsas, inclusive as responsáveis pela

formação de cidades como Londrina e

Maringá (Paraná). Uma delas pediu 
3

milhões de hectares de terras, área sufi-

ciente para 
abrigar 30 000 famílias. Se-

gundo 
Moura Cavalcanti, o INCRA não

está criando um monstro estatal contra

a emprêsa privada: 

"A 
maior parte 

da

colonização da Amazônia deve ser feita

mesmo pela 
iniciativa das emprêsas par-

ticulares. O INCRA apenas aprova, fis-

caliza e garante 
a entrega da terra à fa-

mília escolhida".

Mas há outro excedente humano em

que 
o INCRA está muito interessado.

São os agrônomos,-veterinários 
e técnicos

agrícolas de nível médio. Para eles, há

condições especiais. Além de trabalho no

próprio 
INCRA, ou em emprêsas parale-

Ias, terão direito a maiores áreas de terra

— de duas até trinta vêzes mais do que

o lote comum 
—, financiamentos maio-

res e mais prazo para pagar.

— Acima de tudo 
—¦ afirma Moura

Cavalcanti 
— 

precisamos 
é de decisão e

de vontade de vencer. A iniciativa pessoal

vale muito, e ninguém, que 
vier para 

a

Amazônia com êsse sentido, ficará sem

terra.

O sonho do INCRA é que 
todos, dois

anos depois de chegar às novas terras, se-

jam 
agricultores ricos e felizes. Para que

êsse terceiro ano chegue sem muita difi-

culdade, o INCRA estudou a maneira

de ajudar os colonos nos dois primeiros.

Tudo o que 
se está aplicando no plano

atual das 100 000 famílias é o resultado

de experiências anteriores (Barra 
do Cor-

da e Projeto Ouro Prêto) e da teoria co-

lonizadora, mas muita coisa ainda pode-

rá ser alterada.

Terra, água, easa,

semente e salário

Bàsicamente, o INCRA promete 
aos

pioneiros:

1. Uma casa modesta, mas muito boa

para os padrões 
do interior da Amazônia

(de madeira, com cinco cômodos, sanitá-

rio à base de fossa e um quintal, 
2 hec-

tares de área desmatada). A água deve

ser recolhida num igarapé, raramente a

mais de 1 quilômetro 
da casa. O progra-

ma de construção de casas, nos vários

núcleos, está atrasado. Chegando, o co-

lono primeiro 
se ajeita na casa de um

morador antigo. Depois constrói um bar-

ração provisório, 
onde fica até que 

sua

casa esteja pronta.

2. Pelo menos 100 hectares da terra

(pode-se pedir mais), cujo título provi-

sório de posse 
lhe dá o direito de parti-

cipar de um fundo de financiamento es-

pjcial 
do Banco do Brasil e do Banco do

Nordeits para 
o desmatamento 

c a plan-

taçâo (ferramentas 
e sementes).

3 Um salário mínimo durante pelo

menos seis meses e a possibilidade 
de

cmprêgo temporário, para 
um ou outro

dependente, em obras do próprio 
INCRA

 a construção de casas, por 
exemplo.

4. Garantia de preço 
mínimo. Nos dois

primeiros 
anos, se o colono não conseguir

vender o que produziu, 
o INCRA absor-

ve tôda a mercadoria, registrando para

ela o preço 
mínimo fixado para 

a cidade

grande 
mais próxima.

No caso da Transamazonica, 
as casas

ficam a 500 metros uma da outra. Os

lotes de 100 hectares têm 500 metros de

frente para 
a estrada e 2 quilômetros 

de

fundo. Essa formação de casas em linha

foi uma forma de começar: era mais

fácil marcar terrenos à beira da estrada,

já 
demarcada pelas 

construtoras. Nas

próximas 
colônias, as casas ficarão agru-

padas, 
com os terrenos em tôrno delas.

Além dos quatro pontos 
de apoio di-

reto que 
o INCRA oferece aos coloniza-

dores, há ainda o apoio indireto, nos

postos 
de assistência (técnica, 

médica e

odontológica) nas escolas. A congrega-

ção 
dos colonos 

— em cooperativas de

produção, 
comercialização e consumo 

—

é iniciativa dos próprios pioneiros, 
as-

sim como a organização de sua vida co-

munitária.

E os caboclos do interior do Amazo-

nas, que 
vão ganhar 

com os planos

atuais? Moura Cavalcanti diz que 
o IN-

CRA não se esqueceu deles:

— Vamos criar núcleos de exploração

silvestre. Onde existirem castanhais, se-

ringais e produtos 
extrativos, lotearemos

as margens da estrada para 
os caboclos

da região e colonos de fora.

Com êsses núcleos, o INCRA preten-

de incentivar plantações 
racionais, além

de garantir 
o justo preço 

da produção,

acabando com a exploração sôbre os mi-

seráveis caboclos que 
vivem num verda-

deiro regime de escravidão, trabalhando

para 
seus patrões 

a troco de quase 
nada.

Êsse, 
«segundo 

Moura Cavalcanti, um dos

problemas 
sérios da Amazônia, atual-

mente:

— No nordeste, o miserável grita 
na

feira que 
está sendo explorado e todo

mundo ouve. O da Amazônia, não. Êle

pode gritar 
até morrer, que 

ninguém ou-

virá o seu grito.

De um lado, ocupar a Amazônia e po-

voá-la com gente 
nossa; de outro, trans-

formar em proprietárias 
de terra 100 000

famílias que 
vivem hoje em áreas super-

povoadas, 
em meio a 

"fome, 
miséria 

e

revolta". Além de tudo, implantar a re-

forma agrária na Amazônia não é tarefa

grande 
demais para o INCRA?

O INCRA é o sucessor de antigas si-

glas muito sonoras, mas sem fôrça nos

governos. Ou de siglas poderosas 
em go-

vernos sem fôrça. Aparentemente, o re*

sultado da ação dessas siglas todas fo1

medíocre ou parcial. 
Como herdeiro de



antiga sucessão, o INCRA recebeu tam-

bém uma estranha estrutura funcional.

Dos seus 6 700 funcionários, 4 000 mo-

ram no Rio, seiscentos cm Brasília. Dos

seus 150 procuradores, só dois vivem na

Amazônia.

O presidente Moura Cavalcanti diz 
que

porá 
as coisas no lugar:

Estamos remanejando o pessoal e,

em pouco tempo, Altamira terá tanta

gente 
do INCRA quanto o Rio: seisccn-

tos funcionários cada cidade.

Quem é o lucra 
para

oferecer Isso tudo?

O Decreto dos 100 
Quilômetros 

—

que declara de inter|s6e federal a faixa

de 100 quilômetros de ambos os lados

das rodovias federais na Amazônia —

estabelece que só serão utilizadas as ter-

ras devolutas, isto é, sem dono ou cujos

pretensos donos não tenham a posse do-

cumentada e tranqüila da terra. Um cál-

culo provisório indica 
que estão nesse

caso 80% das terras na faixa dos 100

quilômetros, mas a questão dos títulos

de 
propriedade tende a tornar-se uma no.

vela 
judiciária. Já existem contra o IN-

CRA mais de 8 000 processos, todos de

gente que quer afirmar sua posse com

base em documentos quase sempre dis-

cutíveis. Na área da Belém—Brasília, por

exemplo, aberta há mais de dez anos,

com uma população ligada à estrada de

mais de 2,5 milhões de pessoas, ainda

hoje ninguém sabe direito o que é de

quem.

Mas o govêrno tem 
pràticamente 

nas

mãos todos os igrandes exploradores do

homem do interior amazônico.

Apenas 3% das propriedades 
da

Amazônia 
pagam seus impostos. As do

Pará, no ano passado, deviam 10 mi-

lhões, e pagaram 1 milhão — diz um

advogado do INCRA.

Como a cobrança dos impostos devi-

dos cresce violentamente se o proprietá-

rio deixa de pagar dois anos seguidos, o

govêrno pràticamente 
torna-se o dono da

terra. Mas até agora, o govêrno foi

benevolente. Assim, se, de uma hora para

outra, resolver aplicar a legislação vigen-

te, o INCRA se tornará dono dêssss

verdadeiros feudos.

Entre as várias áireas atualmente ques-

tionadas, há uma que 
envolve um gover-

nador da Amazônia — seu título de posse

de um seringal de 250 000 hectares, cor-

tado por uma rodovia federal, parece não

ter valor legal. Um deputado do Pará

está em situação semelhante.

Logo que surgiu o projeto 
de coloni-

zação em tôrno das áreas de terra roxa

de Altamira, o INCRA ficou perplexo

ao descobrir 
que grandes figuras de São

Paulo tinham uma propriedade conjunta

de setenta lotes, de 4 356 hectares cada

— exatamente nas margens da estrada e

na zona das terras roxas. O grupo havia

também apresentado à Sudam um pro-

jeto agropecuário 
para as terras, no va-

lor de 6 milhões de cruzeiros. Intrigado

com tanta 
"visão 

empresarial" do grupo,

o INCRA resolveu investigar os títulos

das setenta 
propriedades. E descobriu

que todos tinham sido emitidos através

de um falso livro do Cartório do Se-

gundo Ofício e Imóveis de São Félix

do Xingu.

O dr. Pedro Peixoto, 
procurador-geral

do INCRA, um homem magro e agitado,

que adora enfrentar corruptos (foi êle

quem obteve a condenação do ex-gover-

nador do Paraná, Moisés Lupion), já to-

mou conhecimento disso:

Acho 
que vou me divertir bastante

com esse caso..

Moura Cavalcanti sabe 
que haverá

pressões poiíticas e muitos casos compli-

cados. Mas não está 
preocupado:

Temos todo o apoio do presidente

Mediei. Êle não quer nem ouvir falar de

latifundiários, seringalistas, seja lá quem

fôr, atrapalhando nosso programa.

Digamos 
que 

nfto se crie

nenhuma 
grande 

riqueza

Com seus planos, com seu dinheiro,

com o apoio do govêrno, o INCRA está

bem armado. Se está suficientemente

bem armado, só o tempo irá mostrar.

O dr. Filisberto Camargo, agrônomo,

um dos fundadores do Instituto de Pes-

quisa e Experimentação Agronômica do

Norte (IPEAN), afirma com autoridade

indiscutida 
que a agricultura na Amazô-

nia tem de levar em conta os tipos de

solo existentes: 1) as terras firmes, lugar

hoje 
* 
coberto pela floresta; 2) as vár-

zeas de maré, ou de inundação.

Nas terras firmes — assinala Filis-

berto Camargo —, as culturas de ciclo

rápido (como arroz, feijão, milho, man-

dioca) são um crime continuado contra

a humanidade. Mas a agricultura de ciclo

rápido também tem seu lugar na Amazô-

nia. Ê a cultura das várzeas — terras

baixas que margeiam os rios e que, em

função das constantes inundações, são

depositárias de uma riqueza enorme de

partículas orgânicas, que garantem a sua

alta fertilidade.

Há dois tipos de várzea: a de maré

e a de inundação. A de maré é diária e

ocorre o ano inteiro, fruto do vaivém

da água dos rios. A outra é a várzea do

inverno: as margens são inundadas pelas

águas das chuvas. Nas várzeas de maré,

também 
pode-se plantar o ano inteiro

(bastando para 
isso um sistema de dre-

nagem e esgotamento das águas).

Estudos do IPEAN mostram que há,

na Amazônia, várzeas de maré da foz

do Amazonas à confluência do rio Xin-

gu. Um total aproximado de 64 000 qui-

lômetros 
quadrados de terra aproveitá-

vel; uma vez e meia a área da Bélgica.

A exploração agrícola das áreas pan-

tanosas não é novidade no mundo. Nas

Filipinas, na Indonésia, em Sumatra, elas

são usadas há milênios, com resultados

satisfatórios 
principalmente na cultura de

arroz. Não são novidade nem na Ama-

zônia. Os japonêses plantam juta 
—

hoje, um fator econômico importante —

em terrenos molhados nas margens de

lagos, furos e igarapés. E o IPEAN já

pôde medir os resultados 
práticos de

duas experiências-pilôto: uma, em várzea

de maré; outra, em várzea de inundação.

Os terrenos das margens do rio Guamá,

perto de Belém — várzeas de maré —,

foram usados para arroz, e o resultado

médio foi a colheita de 3 toneladas 
por

hectare 
(contra 1 tonelada 

por hectare

nas terras firmes, após a derrubada da

floresta virgem). A experiência em várzea

de inundação foi feita em Maicuru, 
perto

de Santarém, com a formação de pasta-

gens para criação de búfalos. Os dois

resultados foram considerados satisfató-

rios, mas a experiência teve de ser aban-

donada 
por falta de recursos.

De outro lado, o aproveitamento das

várzeas de maré depende de uma sofisti-

cada tecnologia (drenagem do terreno

e formação de canais) e de um investi-

mento inicial 
que o colono da Amazô-

nia não se atreve a fazer. Êle acaba é

plantando mesmo na terra firme, com

resultado 
pequeno mas seguro.

No seu plano de colonização da Ama-

zônia, o INCRA por certo levará em

conta as lições da história e a recomen-

dação dos técnicos. Na Amazônia, tudo

ainda é desconhecido e nebuloso e o

próprio programa do INCRA se modi-

fica a cada dia, na medida em 
que 

as

colocações teóricas esbarram em realida-

des não 
previstas.

Uma grande expectativa cerca todos

os planos. Entre os técnicos do INCRA,

o clima vai do otimismo franco à expec-

tativa reservada. Moura Cavalcanti, o

"moderno 
Moisés", é reservado:

Suponhamos 
que não se crie ne-

nhuma riqueza fabulosa, 
que a terra dê

apenas 
para manter vivendo as 100000

famílias da fase inicial. Mas o sujeito

que saiu do sertão, onde comprava água

a 200 mil-*réis a lata, onde não 
podia to-

mar banho, onde perdia a colheita 
por

falta de chuva e 
que 

aqui não terá ne-

nhum dêsses 
problemas, deixou de ser

miserável para ser apenas pobre. E ga-

nhou muito.

Talvez não seja o melhor destino para

a Amazônia 
passar de 

"maior 
reserva na-

tural da humanidade" 
para uma imensa

região de pobres trabalhadores da terra,

e o raciocínio do 
presidente do INCRA

só valha como absurdo. Mas é certo que

êle sonha em transformar, dentro de cin-

co anos, as 100 000 famílias em gente

rica, bem alimentada e feliz. Loucura?

Como êle mesmo diz:

Sou meio louco, mesmo. Mas é só

com louco que a gente consegue tomar

conta deste mundo, segue na pàg. 224



A doutora 
tem um exército 

de ratos
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idéia de que 
a tloresta é um

inferno infestado de insetos e

bichos transmissores 
de moléstias,

que 
tem afastado muitos dos

possíveis 
colonizadores 

da

Amazônia, não é exata, ê o que

revela o laboratório 
de arbovírus

(vírus transmitidos pelos 
elementos

mais comuns da selva insetos,

carrapatos) do Instituto Evandro

Chagas, de Belém.

Os pesquisadores 
do

Instituto recolhem insetos

(numa área de mata natural

próxima 
de Belém, ou em áreas

de interesse como

a Transamazônica), produzem

sôros e inoculam no cérebro de

camundongos. O Instituto tem

uma 
"fazenda" 

de criação de

camundongos, onde nascem

150 por 
dia (à direita).

'Com 

esse trabalho, o laboratório,

dirigido .pela dra. Gilberta

Ben Sabath, já identificou

71 novas espécies de arbovírus,

dois terços dêles absolutamente

novos para 
a ciência. Embora o

número de vírus seja enorme

(a Amazônia apresenta a maior

concentração de

arbovírus conhecidos do mundo),

só um dêles é considerado muito

perigoso para o homem: o da

febre amarela 
— 

que 
não é

específico da Amazônia,

mas de todo o país

e do mundo. Outros vinte são

patogênicos, 
mas não provocam

incômodos maiores que 
dores de

, cabeça, astenia, dores musculares.

Para o dr. Francisco de Paula

Pinheiro, cientista do Evandro

Chagas, a Amazônia é tão ou mais

salubre que 
o resto do país:

"Aqui 
você pode 

tomar banho

num rio, sem nenhum mêdo de

pegar 
esquistossomose, coisa que

você não pode 
fazer na represa da

Pampulha, em Belo Horizonte,

ou na maioria dos rios de

São Paulo". Essa opinião é

completada pelo 
dr. Paulo

de Almeida Machado,

diretor do Instituto Nacional

de Pesquisas da Amazônia, com

esta frase: 
"Onde 

vai,

o cachorro leva suas ipulgas \

Isto é: a Amazônia

é que 
deve temer

as doenças dos colonizadores,

e não êles as dela.

Duas fases da pesquisa:

à direita, a caça

aos insetos no meio da

mata; à esquerda,

a inoculação

de vírus num macaco.
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vive caçando os vírus da floresta.
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Dra. Gilberta Ben Sabath, a diretora

do laboratório de arbovírus do Instituto Evandro

Chagas. Trabalha dez horas por dia,

até nos domingos e feriados, seguindo o conselho

dos americanos, que fundaram o laboratório:

"Os 
vírus não dormem, nem tiram dia para descanso".
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Uma experiência 
de coloniza?*»»

ou como a floresta

esplêndida 
tornou-se uma

capoeira 
desprezível.

Bragança fica a 210 quilômetros 
de

Belém, no ponto 
final da antigíf Estra-

da de Ferro Belém—Bragança. Capital

da Zona Bragantina, essa região (1%

da área do Pará), é talvez a única expe-

riência efetiva de colonização já 
reali-

zada na Amazônia.

Concentram-se nessa região mais de

90% das estradas asfaltadas da Amazô-

nia, e quase 
tôdas as suas cidades dis-

põem 
de luz elétrica nas 24 horas do

dia (coisa bastante rara na Amazônia).

Ao ser escolhida como núcleo de co-

lonização, a Zona Bragantina deveria se

transformar no 
"celeiro 

do mundo", se-

gundo 
as previsões 

mais otimistas. Hoje

restam as estradas e a luz elétrica, mas

a colonização 
— baseada na agricultura

— falhou. E a fegiío mal produz 
os ali-

mentos que 
consome. Está ali um dos

raros focos de esquistossomose do Pará.

E a maior parte 
das culturas, perdidas 

no

meio de capoeirões imensos, apresentam

aspecto decadente.

O ano de 1877 
— ano da famosa

sêca dos dois 
"7" 

— foi o marco na cor-

rida dos nordestinos (principalmente

cearenses) para 
a região de Bragança.

Todos encurralados pela 
sêca e atraídos

pela sedução do dinheiro fácil: no mer-

cado internacional, a borracha alcançava

preços 
cada vez mais altos. Em 2 3 anos

(de 1877 a 1900), mais de 160 000 pes-

soas fixaram-se na Amazônia.

Entre 1912 e 1913, a borracha ama-

zônica alcançava domínio absoluto no

mercado mundial. A riqueza tropical pa-

recia ser a redenção do chamado 
"infer-

no verde". E 
'foi 

essa sensação de abun-

dância que 
levou à criação de núcleos

de colonização, cujo objetivo era pro-

duzir alimentos (em Belém, por exemplo,

pràticamente 
só se encontravam alimen-

tos importados). Em Bragança concen-

trou-se o mais importante dêsses núcleos.

O próprio governo 
do Pará se encar-

regou de preparar 
o plano 

de coloniza-

ção: 
basicamente, bastava ajeitar o ter-

reno, abrir picadas, 
construir casas e

chamar emigrantes estrangeiros, cujo

único trabalho seria plantar 
e esperar

os frutos de uma terra generosamente

fértil. Supremo e custoso esforço do go-

vêrno: entre 1883 e 1908, construiu uma

estrada de ferro ligando Belém a Bra-

gança, para garantir o escoamento da

produção 
das colônias.

Chegaram os estrangeiros. Mas fica-

ram por pouco 
tempo. Doentes, mal ali-

mentados, sem outra disposição a não

ser a de fazer riqueza imediata, desisti-

ram da emprêsa e voltaram para 
suas

terras, ou foram dedicar-se a outras ati-

vidades em Belém. Fêz-se um chama-

mento aós nordestinos, de ambições re-

conhecidamente menores. 
"Um 

lugar em

que 
chova o ano inteiro, é só isso que

eu quero" 
dizia um dos primeiros 

a

chegar.

AI'colheita, um

espanto. E a 2'?

A terra era generosa 
de verdade, não

havia dúvida. As primeiras 
colheitas che-

garam 
a causar espanto. Tão ou mais

espantosa foi a rapidez com que o solo

se esgotou. Mas, como terra era o que

não faltava, os colonos foram avançan-

do mata adentro. Novas derrubadas, no-

vas queimadas, 
novas plantações.

"Nunca 
vi em outro lugar da Amazô-

nia ou do mundo massas verdes tão

esplendorosas como as desta região do

Pará", era o que 
dizia o botânico austría-

co Adolfo Duck, no fim do século pas-

sado. Hoje, às margens da estrada de

ferro, onde floresciam as florestas que

assombravam os especialistas, vêem-se

apenas capoeiras abandonadas, na última

fase do sâque contra a natureza: a pro-

dução de lenha e carvão.

Há a'lguns anos, ã usina termelétrica

de Belém recebeu uma proposta 
do Insti-

tuto Agronômico do Norte: lenha de

graça, 
da região bragantina. Depois dos

primeiros 
lotes, a lenha foi recusada,

mesmo sendo oferecida de graça: 
era

uma lenha tão ruim, tão irregular, tão

raquítica, que 
não produzia 

as calorias

suficientes para 
movimentar a usina.

Filisberto de Camargo, agrônomo, ex-

•diretor 
do IAN, agora consultor técnico

do Hudson Institute, estudou muito a

Zona Bragantina:
' 

— Tôda a obra de colonização ali

realizada se resume numa simples des-

truição dos recursos irrenováveis da na-

tureza. O pobre 
agricultor avança pela

floresta, destruindo inconscientemente

uma riqueza secular. Na primeira 
co-

lheita, o solo até se beneficia com a de-

posição 
de matéria orgânica queimada

das árvores. A colheita é boa. Aí vem a

chuva, e o solo desprotegido é varrido pe-

Ias águas. O húmus acumulado durante

anos desaparece (lixiviação, 
segundo a

linguagem dos técnicos). No lugar da

terra gorda 
fica a areia lavada, sem for-

ça, 
sem promessas, 

sem defesa para as

novas chuvas.

Numa visita à Zona Bragantina, a pai-

sagem das cidades pobres 
no meio das

capoeiras, de repente, se altera com

violência: é a mancha verde e viçosa de

uma plantação 
de pimenta-do-reino 

—

uma cultura permanente. 
Antônio Basí-

lio, o camponês que 
cuida do pimental,

em Santa Isabel, explica logo:

— Dos japonêses, 
doutor. Japonês é

que 
tem jeito para 

essas coisas.

Além da pimenta-do-reino 
— implan-

tada no Pará pelos japonêses, 
numa ini-

ciativa comparada à da aclimatação da

juta 
indiana que êles mesmos fizeram na

Amazônia 
—, outras culturas podem 

se

adaptar ao solo da Zona Bragantina, se-

gundo 
os agrônomos. Entre elas, casta-

nheira, caju, capuaçu, seringueira e uma

variedade ainda não testada de espécies

amazônicas.

A Zona Bragantina foi o maior pólo

de atração humana que a Amazônia já

teve. Ainda hoje, sua densidade demo-

gráfica é expressiva: 20,5 habitantes por

quilômetro quadrado, 
contra dois no res-

to da Amazônia. Sua área abrange de-

zesseis municípios. São 11 609 quilôme-

tros quadrados, 
ou 1 % da área do Pará.

E ali se encontram algumas das cidades

mais populosas 
do Estado, como Bra-

gança, Capanema, Castanhal. E ali vive

12% da população paraense. 
Todo êsse

povo 
se deslocou para 

lá atraído por um

projeto 
ambicioso. Hoje a Zona Bragan-

tiha é uma das áreas que o INCRA pre-

tende esvaziar.

Na história da Amazônia, não foi ape-

nas o projeto 
da Zona Bragantina que

falhou. Falharam tôdas as experiências

de colonização oficiais ou particulares,

até mesmo estrangeiras. Ê certo que 
ne-

nhum dêles parece 
contar com tanto

apoio (e verbas) do govêmo 
brasileiro,

como o projeto que se inicia agora. Mes-

mo assim, a conquista da Amazônia pa-

rece ainda um desafio.

Uma coisa é certa: tentar a explora-

ção 
de terras, na Amazônia, com mé-

todos (e produtos) agrícolas tradicionais,

é condenar os colonizadores à desgraça.

Como diz o agrônomo Geraldo Moura,

de Bragança:

— Depois de incêndio, a colheita é

rendosa. A segunda se mantém. Da ter-

ceira em diante, a colheita não paga 
a

semente. fim
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Ajude o Itaú a ser o 
primeiro 

banco

particular 
do Brasil.

O Itaú também 
pode 

ajudar você.

Sem você o Itaú jamais conseguirá ser o maior

banco dêste Pais. Temos uma rêde de

308 agências maravilhosas e 10.000 funcionários

sensacionais que fazem o possivel e o impossível

pelos clientes. Em matéria de serviços, já somos

o primeiro. Mas para ser o primeiro em tudo, falta

você. Entre numa agência do Itaú, pegue a caneta

preencha os cartões e deixe suas assinaturas

E
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? 
'

conosco. Achamos razoável pedir isto. A qualidade

de nossos serviços nos dá confiança para acreditar

que você acabará guardando todo seu dinheiro

no ItaU. E aconselhará seus amigos

que façam o mesmo.

Banco Itaú América S. A.
Ajude o Itau a ser o primeiro O Itau também pode ajudar você
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Não é 
possível 

dimensionar

o Brasil. Êle se estende e se

espalha. Se aprofunda.

E 
ganha 

a cada dia novas

dimensões. Os técnicos

encontram outros caminhos no

sub-solo. E redescobrem a

Amazônia. O 62 Continente.

É lá 
que 

está a C.I.A.

Beneficiando e refinando a

cassiterita da Província

Estanífera de Rondônia e do Pará.

Para dar ao Brasil o 
precioso

estanho. Metal insubstituível e básico

em mais de mil ramos industriais.

A C.I.A. não está só. Milhares de

investidores subscreveram

as suas ações de 
pessoa 

física.

Centenas de emprêsas estão

fazendo o mesmo com as ações de

pessoa jurídica. 
Ações de

raiz 
para 

os optantes da SUDAM.

Que acreditam na Amazônia.

E sabem o 
que 

o estanho significa

para 
as novas dimensões

econômicas dêste 
país.
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Coordenação para 
a captação de recursos

em todo o Brasil a cargo de :

A. NEVES & ASSOCIADOS S. A
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háaligo
de estanho
na solidão
verde da
transamazônica

Tratores passam roncando mais alto que as onças.

Terras nunca dantes removidas pelo homem sâo afastadas para os lados.

Árvores seculares tombam e acompanham a sua terra, naquele movimento de*

sair da frente para o progresso passar.

Mas aquela região é tão rica que o progresso chegou lá até mesmo antes

da estrada: no traçado da Transamazônica há também jazidas de cassiterita

Estanho, para os íntimos.

Este País tem mesmo uma sorte tão grande quanto êle.

Quando abre uma grande estrada encontra recursos para abrir muitas outras

Mas certos de que a grandeza de uma Nação não se faz apenas com a sorte grande,

já estamos explorando esta jazida.
Prospectando e cavando, vamos tirando do solo tudo o

que há de estanho naquela região.

Porque riqueza minpral |A não é mais mistério para
o Brasil.

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 11 CPRM

T
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INFORMATIVO DA CIA. CARIOCA INDUSTRIAL

Quebra 
do babaçu n8o é mais tabu

Sentada no terreiro, machado prêso

sob as pernas, 
a maranhense JOSEFA

y perdia 
a conta dos côcos de babaçu

que quebrava por 
dia.

E SEVERINO, o marido,

já 
nem conseguia contar

o número de côcos que 
recolhia para

a companheira extrair a amendôa

preciosa, 
com golpes 

firmes de suas

mãos descarnadas e calosas. Ao tim

do dia, êles separavam 6 quilos

de amêndoas e recebiam o pagamento

de tão longa jornada: 
CrS 3,00.

Agora as máquinas vão substituir

o trabalho de JOSEFA, que passará

a ajudar SEVERINO na colheita

de côcos. E os dois ganharão 
muito

mais. É que 
a riqueza nativa do

Maranhão 
- o babaçu 

- começará a

ter um aproveitamento mais racional.

Um milagre ?'Não: é o início de

um projeto que 
transformará o coco

de babaçu em carvão, alcatrão,

óleo e torta e, mais do 
que 

isso,

mudará a vida antes sem horizonte

dos SEVER1NOS e JOSEFAS.

Sempre foi assim: SEVERINO saía

de dorso nu para 
recolher os côcos,

JOSEFA ficava sentada lá mesmo

no chão, a rompê-los um a um com

pauladas 
no coco colocado sob o fio

do machado, para chegar à amêndoa

utilizada na produção 
de óleos vegetais

Quem 
via JOSEFA assim não sabia

que 
seu trabalho tinha um pouco

de ciência, uma rudimentar ciência

que 
ela aprendeu à custa de tanto

quebrar 
côcos. O corte do machado

não pode 
ferir a amêndoa, porque

senão ela fica rançosa, não serve

para 
fazer óleo. Um agrônomo explicou

uma vez a JOSEFA que 
a amêndoa

sofre oxiçlação quando 
o machado

a atinge. JOSEFA não entendeu êsse

negócio de oxidação, mas

compreendeu a coisa lá a seu modo.

Fica rançosa, sem serventia, né?

SEVERINO, que 
ao fim de umas

poucas 
horas estava banhado de suor, o

corpo lanhado de tanto roçar no mato

e nas árvores, também apreendeu

a distinguir o côco bom do ruim. Bom

é aquêle que 
tem muitas amêndoas.

Com um simples olhar de longe,

SEVERINO já 
sabe qual 

o 
que 

tem

muitas ou poucas 
amêndoas.

Essa intuição ajuda muito o trabalho:

não é o côco que 
vai lhe dar um

dinheirinho no fim do dia, mas a

quantidade 
das amêndoas que

JOSEFA consegue separar, abrindo

um côco, mais outro, outro, sempre

mais, até formar um monte de

amêndoas. Já chega. SEVERINO!

Tu não vai parar, 
home de Deus ?

JOSEFA p SEVERINO nunca

puderam 
fazer do babaçu um meio

permanente 
de vida. E nem podiam:

como diabo vai uma família viver

EO

a



ganhando Cri 3,00 por dia, depois
de separar seis quilos de amêndoas0
Tanto golpe de machado, tanta

talhada lá no mato, aquele mtmdéti de
côeo para se ganhar de amêndoas?

Isso nào é ofício de gente.

Quem inventou o babaçu tem artes

eom o diabo - é SEVERINO (piem

desabafa. E prossegue sua lida

mais um coco. outro, mais outro

Lá no terreiro ouve-se o barulho

das batidas no coco duro. do machado

de JOSEFA. De vez em quando
J08EFA passa as mãos calosas pelo
rosto, tira da testa com um gesto
rápido o suor que não pára de escorrer.

E tome golpe de machado

Kta coco danado!

Tu náo me escapa, diabo!

Todo o drama da extração do babaçu

do Maranhão está refletido na

aventura de SEVERINO e JOSEFA.

Como eles há centenas, milhares de

pessoas que jamais puderam fazer

desse ofício primitivo uma atividade

permanente.
Nenhum deles vive exclusivamente

do babaçu. A colheita de cocos para

extração da amêndoa é uma atividade

eventual. No intervalo do trabalho

das lavouras de arroz ou mandioca,

ou da pesca nos rios da região, a

família inteira vai viver do babaçu.

0 marido e os filhos vão colher

ofl cocos, enquanto as JOSEFAS,

de machado em punho, se dedicam

à extração de amêndoas.

Assim como os homens, o babaçu

parecia também sem futuro.

0 mercado de óleos cresceu, mas

a produção de babaçu, embora também

se elevasse, não acompanhou o

ritmo da demanda. Entre 1900 e 1960,

a produção de óleo de babaçu no

Maranhão cresceu de 5.823 toneladas

para 47075. Ao chegar a 50.000

toneladas, teria atingido sei) ponto

máximo. Mas essa oferta ainda não

atenderia à demanda, o que

significaria o encarecimento do babaçu

Longe de representar um benefício,

isto teria uma conseqüência negativa:

o babaçu acabaria marginalizado

no mercado de óleos vegetais.

O problema do babaçu parecia

insolúvel. As tentativas de substituir

o trabalho manual de quebra dos cocos

não conduziram a nenhum resultado:

às máquinas não renderiam mais que as

mulheres com os machados e os

porretes nos fundos dos terreiros.

E mais grave ainda: como eram

aproveitadas apenas as amêndoas,

que representam 6 a 7% (io coco,

0 transporte do babaçu era

necessariamente onerado por uma
carga de 93-94% de material estéril.

A vida dos SEVERINOS e das

JOSEFAS continuaria sem horizontes

se nâo se conseguisse encontrar

respostas para algumas perguntas.

Como remunerar melhor a mão de obrn

e torná-la um elemento permanente
na colheita do babaçu ? Como

aumentar a produtividade da

quebra de cocos?

Como dar maior aproveitamento

ao coco?

Josefa deixou de Quebrar cocos
Sem saber ainda há alguns meses a

vida de SEVERINO e de JOSEFA

mudou. Agora eles não ganham mais

pela produção de toda a família, nem

a remuneração de seu trabalho é

medida pelo peso das amêndoas.

SEVERINO ganha por metro cúbico

de cocos colhidos, chega a fazer

CrS 15,00 por dia, pois reúne três

metros cúbicos de cocos, pagos à

razão de CrS 5,00 cada metro.

E JOSEFA já não precisa

passar o dia inteiro de machado

na mão: também está recolhendo cocos

e ganhando o mesmo que o marido.

A mudança ainda não aconteceu.

Está sendo preparada há algum tempo

pelos engenheiros e economistas da

CIA. CARIOCA INDUSTRIAL,

sediada no Rio e com uma fábrica cm

São Luís, que estudaram os meios

de promover o aproveitamento mais

racional do babaçu e elaboraram

um projeto que já começou a ser

executado. Máquinas especiais foram

construídas para quebrar os cocos:

elas substituem o trabalho

de JOSEFA. Agora não há mais

a preocupação de não se ferir

as amêndoas: que é submetida

a tratamento depois de quebrada.

A aplicação desse projeto,

que envolverá investimentos da ordem

de CrS 80 milhões, está iniciando

uma revolução na economia

maranhaense e modificando a vida

dos SEVERINOS e das JOSEFAS.

Porque os engenheiros e

economistas da CTA. CARIOCA

INDUSTRIAL encontraram as

respostas capazes de retirar o babaçu

do impasse em que se encontrava.

Além de elevar a renda dos homens

e mulheres que dependiam do babaçu,

as máquinas especialmente

fabricadas para o projeto resolveram

o problema da baixa produtividade

na quebra do coco. Uma máquina

dessas é capaz de operar 42.000 quilos
de coco por dia, o que corresponde

ao trabalho de 420 famílias.

E o aproveitamento do coco já não

é mais limitado aos 6-7% da amêndoa,

utilizada na produção de óleos

vegetais, na fábrica da (TA.

CARIOCA INDUSTRIAL em

Sáo Luís. A parte mais volumosa

do coco - o endocarpo - é

aproveitada como matéria-prima

para a produção de carvão de babaçu,

de grande interesse no mercado de

carvões finos. Mais ainda: será

aproveitado também o alcatráo

extraído do babaçu, através de um

processo de tecnologia simples

já testado em escala industrial.

Graças a isso. foi elevado o índice

de aproveitamento do coco:

só o endocarpo representa 70% dele

Êste projeto terá profundas

implicações na economia do Maranhão.

Antes de tudo. porque absorverá

66% da atual produção de babaçu do

Estado, a qual será comprada a preços

mais altos. Como o processo

de beneficiamento diminuiu os custos,

será possível remunerar melhor

os colhedores. Haverá também maior

aproveitamento do babaçual:

atualmente, o caboclo só colhe os

cocos que têm mais amêndoas,

e deixa o resto debaixo da

palmeira. Como êle passará a se

interessar por todos os cocos o

aumento da oferta experimentará um

crescimento em torno de40%ou mais.

A fisionomia social da vasta área

do Maranhão será modificada.

O aumento da renda salarial dos

caboclos vai fixá-los nessa atividade,

que deixará de ser eventual, como

no passado. E homens rudes como

SEVERINO sofrerão um impacto

psicológico, trabalharão com tanto

estímulo que em breve será afastada

a imagem de indolência injustamente

atribuida à gente da região.

SEVERINO e JOSEFA não sabem,

ainda, a profundidade das

transformações que estão ocorrendo

em torno deles.

JOSEFA sabe que, em breve, não

precisará mais viver de machado

em punho, quebrando coco,

coco, sempre coco.

E quando estiver fazendo a colheita,

ao lado do marido, ela se revelará

intrigada com aquilo que quebrou a

sua rotina de quebradeira de coco.

Gozado, né, SEVERINO?

Como é que custaro tanto a inventar

os danado daqueles quipamentos?
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\ DICAÇÕES

Para você conhecer o ambiente, a história e a

economia da Amazônia. Estas Indicações também

resumem as impressões pessoais 
da equipe de

REALIDADE a respeito do clima, das condições

de vida e das doenças da região. O estudante

interessado em maiores informações sôbre os

temas dêste índice encontra, ao fim de cada

história, referências para 
outras leituras,

nesta mesma edição ou em livros que 
consultamos.
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O AMBIENTE
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I

Velho 

pioneiro

diz 

presente 

à

Amazônia

do nôvo Brasil,

3®

Inova

^

À Amazônia da

Transamazônica. Da SUDAM.

Das novas fábricas.

Da nova 
pecuária 

e da

nova agricultura.

A Amazônia que 
desperta

para 
o desenvolvimento,

no nôvo Brasil que

desperta para 
o amanhã.

A Amazônia que 
vai substituir

a subalimentação,

o desemprêgo, os vazios

inabitados e cobiçados,

pelo progresso,

desenvolvimento,

riqueza e bem-estar.

É soberania incontestada.

Esta nova Amazônia,

rasgada por 
estradas onde

circularão mais e mais

automóveis, ônibus e

caminhões; em cujos rios

deslizarão mais e mais

embarcações motorizadas;

cujos campos serão

revolvidos

por 
mais e mais tratores;

vai necessitar de um sistema

de distribuição de derivados

de 
petróleo 

amplo,

dinâmico, agressivo, complexo.

A I.B. Sabbá,cujos terminais

e depósitos flutuantes

pioneiros 
desbravam

os rios amazônicos

desde 1947,

diz 
presente 

à

nova Amazônia 
que

está nascendo.

E dentro da orientação

do Govêrno Federal

de fortalecimento

empresarial através

de fusões associou-se

à Shell Brasil S.A. (Petróleo)

para 
formar a

Petróleo Sabbá S.A.,

sob a 
presidência

de Isaac Benayon Sabbá.

O objetivo desta

associação é acompanhar

o desenvolvimento

da região, aumentando

a eficiência do

sistema de distribuição

de derivados de 
petróleo,

com o uso das

melhores técnicas

disponíveis, tendo

em vista o aprimoramento

constante do atendimento

ao consumidor.

Petróleo 
Sabbá 

S.A

pioneiros 
ontem, 

pioneiros 
amanhã.

?



O AMBIENTE

Verto ile Oriximintí, Varo, casos de caboclos a beira de um lago de águas negras. Diante de cada uma. a estrada líquida por onde sai o barco.

Quem pode confiar nas estatísticas?

Qual o tamanho da Amazônia?

Eis uma pergunta razoável. Principal-

mente para abrir este caderno de infor-

mações sôhre a Amazônia. A resposta

deveria ser imediata: tantos quilômetros

quadrados. Mas não é.

Existem Amazônias de vários tama-

nhos, que diferem umas das outras por

pedaços que eqüivalem a países respei-

táveis. Pelo menos é isso que se vê

nos diferentes trabalhos publicados pela

Sudam, o órgão encarregado do planeja-

mento da região.

Num dêsses estudos, a Amazônia

ocupa 
"uma 

área de 5 057 490 quilôme-

tros quadrados (...), representando

59,4% do território nacional".

Em outro, 
"tem 

cerca de 5 milhões

de quilômetros quadrados, representou-

do 59,2% do espaço geográfico brasi-

leiro". Em um terceiro 
"é 

60% da área

do Brasil

Qual dessas é a verdadeira Amazônia?

Pelos números do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE), apu-

rados no censo do ano passado, a Ama-

zônia tem 4 871487 quilômetros qua-

drados, 7 133 119 habitantes. A diferen-

ça entre estes números e os das estima-

tivas da Sudam chega a 186 000 quilô-

metros quadrados e mais de 2,8 milhões

de habitantes. Cabem a Bélgica, a Dina-

marca, a Holanda, Israel e Suíça juntos

no espaço entre uma estimativa e outra*.

Mas o tamanho exato da Amazônia

foi apenas uma das centenas de pergun-

tas a que não conseguimos responder

em cinco meses de reportagem e pes-

quisa. Qual o tamanho do rio Amazo-

nas? Quantas espécies de peixes tem

ésse rio? Quantas espécies de aves, de

mamíferos, de insetos tem a Amazônia?

As dúvidas não eram apenas nossas.

Um dos principais responsáveis pelo

atual projeto de colonização da Amazô-

nia nos disse informalmente que as ter-

ras altas, longe da calha dos rios, eram

as melhores para a agricultura. Quando

nós lhe dissemos que um dos seis ho-

mens mais ricos do mundo estava invés-

tindo 300 milhões de dólares num

projeto agrícola feito exatamente nas

várzeas dos rios, ésse alto funcionário

do governo ficou perplexo. Imediata-

mente pediu a um seu auxiliar que mar-

casse um vôo para as terras de Daniel

Keith Ludwig, dono desse projeto fan-

tástico, às margens do desconhecido rio

Jari, fronteira do Pará e do Amapá (D.

K. Ludwig está na página 190). Outro

fato que mostra o desconhecimento da

Amazônia: no fim da década de 50 geó-

logos do governo encarregados do Pro-

jeto Araguaia deram as formações mi-

nerais da serra dos Carajás como sendo

de calcário. Em 1967, um geólogo da

U.S. Steel desceu na serra que se julgava

sem valor econômico e constatou, à

primeira vista, que se tratava de uma

das maiores, senão a maior jazida de

minério de ferro do mundo.

Este caderno de indicações, bem como

tôda esta edição, citam freqüentemente

números e estatísticas sobre a Amazô-

nia. Tentamos fazer com que elas re-

presentassem sempre a mais honesta

estimativa disponível. O estudante inte-

ressado em informações precisas sobre

a Amazônia, entretanto, deve seguir o

que sugere a frase do professor Paulo

Emílio Vanzolini, homem que já fêz 25

expedições científicas pela Amazônia (e

é autor de um dos artigos desse nosso

caderno: a fauna amazônica):

— Sôbre ela (nossa grande floresta)

sabe-se muito pouco. Acho que a nossa

responsabilidade (como cientistas ou

estudiosos) é clara.

* 
Nossa impressão é de que a informa-

ção do IBGE está mais próxima da ver-

dade. A Sudam parece que não leva em

conta que 38 municípios de Goiás, Mato

Grosso e Maranhão, incluídos por lei

dentro da Amazônia, só o foram par-

cialmente. A lei (número 5 173, de

27-10-1966) define a Amazônia como a

região formada pelos Estados do Amazo-

nas, Acre e Pará, os territórios de Ron-

dônia, Roraima e Amapá, mais as áreas

de Mato Grosso, a norte do paralelo 16,

de Goiás, a norte do paralelo 13, e do

Maranhão, a oeste do meridiano 44.

Assim, os municípios do Maranhão, por

exemplo, que são cortados pelo paralelo

44 têm uma parte dentro e outro fora

do A mazônia.
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CLIMA

A Amazônia é o lugar mais quente,

chuvoso e úmido do país. E há quem

goste. Aliás, há quem ache excelente.

O naturalista inglês Alfred Wallace

Russel, que visitou a região na metade

do século passado, classificou o clima

da Amazônia como um dos mais sau-

dáveis e amenos do mundo. Ao longo

de tôda a nossa viagem pela Amazônia

encontramos gente que pensa como

Wallace. Os estrangeiros que já vive-

ram em outros trópicos, principalmente,

adoram o clima. E a grande argumen-

tação dêles é a seguinte: o clima não

oscila como em São Paulo, por exem-

pio, onde, em certos dias se tem, com

intervalos de horas, as quatro estações

do ano.

Os usos (muito poucos) 
do cobertor

Para uma idéia aproximada das tem-

peraturas da região, veja o gráfico no

alto desta página.

Observa-se por êle uma notável re-

guiaridade entre as médias das máximas

e das mínimas nas grandes cidades da

Amazônia, umas em tôrno de 31 e as

outras em tôrno de 22 graus. As dife-

renças, não mais de 1 ou 2 graus, são

explicadas, por exemplo, pelo fato de

Boa Vista estar acima da linha do

equador e ser portanto mais quente. Ou

por Rio Branco estar mais próxima da

cordilheira dos Andes, de onde sopram

ventos frios e, portanto, sua média de

temperaturas mínimas ser mais baixa.

Além de confirmar essa uniformidade,

esse calor de estufa, geral em tôda a

região, vimos também algumas par-

ticularidades notáveis que as estatísticas

não conseguem mostrar. Jean Solari,

Octavio Ribeiro e Amâncio Chiodi, que

viveram meses dentro da floresta,- di-

zem, por exemplo, que lá dentro faz

frio à noite e não se dorme sem um

cobertor. Outra utilidade do cobertor,

do suéter e das lãs de um modo geral:

para as madrugadas das viagens de

barco. Nessas horas, o deslocamento da

embarcação cava uma brisa no ar. Isso

e mais a evaporação da água do rio

provocam um frio inesperado. (Um si-

nal da pouca importância que o homem

da região dá aos agasalhos contra o

frio: na Zona Franca de Manaus, essas

peças são raríssimas. Os comerciantes

esquecem o fato de serem de outras re-

giões do país boa parte dos comprado-

res de suas lojas.)

No sudoeste da Amazônia, áreas do

Acre e de Rondônia, ventos gelados

dos Andes, que os habitantes da região

chamam de 
"friagem", 

provocam nos

meses de inverno quedas de temperatu-

ra quase típicas do sul do Brasil. Em

Sena Madureira (Acre), no ano passado,

houve dias de 5 graus, coisa que não

ocorre no resto da Amazônia. (Em Be-

lém, no mesmo período, a temperatura

não desceu abaixo de 18,5 graus; em

Manaus, nunca ficou menor que 17,6.)

Em muitos lugares, as noites são

frescas e agradáveis, especialmente nas

zonas montanhosas.

Durante os dias, para quase tôda a

extensa região, o calor úmido e sua-

rento é a impressão dominante. O co-

mércio, as repartições 
públicas e a
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AMAZONIA *• 
OUTBAS CIDADES

maioria das atividades, em quase todos

os lugares, param no intervalo do meio-

dia às 2 horas, ou mais. É a sesta, um

hábito dos trópicos que o visitante es-

tranha a princípio. Pensa que é preguiça

ou indolência do homem amazônico.

Depois entende.

— A gente pára de fazer entrevistas

nesse horário porque não tem entrevis-

tados disponíveis — diz Hamilton Al-

meida Filho. — Então a gente dorme,

acorda disposto e aí compreende por

que os outros estão dormindo também.

As tempestades sêcas e os dilúvios

Para quem não gosta de chuva, a

Amazônia não é exatamente a terra

ideal. Um gaúcho (capitão Jorge Filho,

do 5.° Batalhão de Engenharia e Cons-

trução, em Pôrto Velho) falando da

chuva que viu nos seus poucos anos

de Amazônia:

— Ninguém 
pode falar da Amazônia

sem tê-la visto no inverno. E ninguém

pode entender o que é a estação das

chuvas aqui sem tê-la vivido. Qualquer
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SUDEim uma nova re iii

sácia-ecanâmica no maranhão

A SUDEMA, Superintendência do Desenvolvimento

do Maranhão, está realizando uma série de estudos

que objetivam conhecer e analisar
com segurança todas as características do estado.

Isso servirá de orientação para a
implantação de projetos públicos e privados,

propiciando uma nova realidade sócio-econômica.
Os trabalhos que se realizam são: Estudos sobre

a disponibilidade e estrutura ocupacional
da mão de obra do estado, Diagnóstico do setor primário,

Diagnóstico do setor secundário, Diagnóstico
do setor serviços, Estudos sobre a regionalização

do Maranhão, Diagnóstico do sistema
educacional do Maranhão, Estudos sobre a estrutura

demográfica do estado, Estudos sobre
a legislação fiscal e incentivos, Estudos

de viabilidade econômica das municipalidades com vistas
à elaboração de projetos locais integrados.

Visando a melhoria da qualificação dos serviços
estaduais, a SUDEMA realiza também

montagem de cursos de treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal dos órgãos do governo.

SUDEMA: uma nova realidade de progresso
no estado do Maranhão.
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tes não havia rio algum, enchem-se

dêles. Balsas que antes cruzavam rios

de 60 metros têm de operar então em

rios de mais de 200 metros. No comêço

da vida do Batalhão aqui, ainda tenta-

mos construir estradas durante as chu-

vas. Depois resolvemos não brigar mais

com a natureza.

As impressões pessoais do capit&o

são quase uma aula de geografia. Há

apenas duas estações na Amazônia. A

das sêcas e a das chuvas, ou a do in-

verno e a do verão. Em média, chove

duas, três ou até quatro vêzes mais que

em outros lugares do país. Filétes de água

tornam-se rios. O trabalho de constru-

ção de estradas com máquinas torna-se

impossível. Viajar pelos caminhos de

terra é uma temeridade. Os rios sobem.

N&o 2 ou 3 metros: 10, 12, 16. E é a

época de se andar de barco, quase to-

dos os rios tornam-se navegáveis.

A sensação de se viver num aquário

A sensação era de que a gente

estava num aquário, a umidade vinha

de todos os lados, subia pelas pertias

da gente. E a água que pingava das ár-

vores. gôtas dêsse tamanho, os caçado-

res diziam que era, sabe o quê? Órva-

lho

Os nossos fotógrafos foram os que

mais sofreram com a umidade amazô-

nica. Jean Solari, autor da frase acima,

teve de ficar um mês dentro da mata

e perdeu boa parte do seu material fo-

tográfico. A umidade elevada da Ama-

zônia, entre 70% e 95%, é ainda maior

dentro da floresta. Solari usava uma

caixa de isopor para guardar seu equi-

pamento. Nela pusera cristais de sílica-

gel (substância que seca o ar de um

ambiente fechado). Assim mesmo, nos

filmes que ficaram mais de um dia fora

da caixa, na máquina a tiracolo, a ge-

latina dissolveu-se e transformou-se

numa pasta colante. Uma Nikkon e

uma Leica quebraram seus mecanismos

de enrolar filme por êsse motivo.

O dia clareava lá pelas 5 horas,

a gente acordava com a roupa úmida

e ficava assim até o sol aparecer em-

baixo das árvores, quando aparecia. Aí

tomava banho para trocar de roupa, que

ficava novamente úmida lá pelas 5 da

tarde. As nossas toalhas nunca secaram

no tempo que passamos na mata. Tôdas

as minhas lentes mofaram, criaram

fungos em cima — diz Solari.

Na cidade, 
^a 

umidade é menor, mas

não muito. Não se pode deixar um ter-

no no armário 
por muito tempo; êle

cria bolor. Parece que a Amazônia é

um mundo líquido:

• — Estou convencido de que os ama-

zonenses têm guelras — diz Solari.

LEIA AINDA: 
"A 

Amazônia como Or-

ganismo Harmônico", ensaio sôbre a

vida da Amazônia do suíço Hans Blunt-

schli (editado pelo INPA); 
"Inferno

Verde"> 
, 

de Alberto Rangel; 
"Hiléia

Amazônica", de Gastão Cruls; 
"La 

Vo~

rágine", de Eustácio Rivera.

NESTA EDIÇÃO: opinião estrangeira

sôbre o clima amazônico 
("Opinião", pá-

gina 7, entrevista Roy Philips; matéria

Estrangeiros", 
parte dos grupos de

pesca e madeireiros); descrição do clima

e das condições de vida numa viagem

pela Amazônia, em 
"Nossa 

vida nos
trópicos", que começa na página 50.

Chuvas sôbre a selva que cobre uma cadeia de montes da saída esquerda do Amazonas.

descrição ainda fica longe da imagem

teal. Quando chega a metade de outu-

bro, a mudança de estação passa a ser

anunciada. Nesses dias, a gente olha

paia o céu e de repente, tem a impres-

vão de que o fim do mundo está pró-

ximo, de que virá o dilúvio. O tempo

comera a fechar, tudo fica cinzento,

depois preto, enquanto raios e relâmpa-

gos prometem rasgar o céu. Isso acon-

tece um dia, dois, três, sem que caia

uma gôta de água. Numa quarta vez.

quando a gente olha para o céu e es-

pera novamente a tempestade sêca, o

mundo vem abaixo, no dilúvio. Êsse

fim de mundo raramente demora mais

que uma ou duas horas. Logo o dia se

abre novamente e tudo continua claro,

aberto. Até novembro segue assim, um

dêsses mares de água a cada um, dois

ou três dias. A essa altura, as águas

dos rios já começaram a subir. Mas o

pior ainda não veio. Das chuvas de

quase todo o dia, em novembro, já co-

meça a chover todo dia em dezembro

e, em janeiro e fevereiro, passa a cho-

ver o dia todo. E chove com fúria,

como se o mundo fôsse acabar, como

se nunca tivesse chovido antes. Difícil-

mente aparece uma garoa. Aí as águas

já estão causando transtornos diluvia-

nos. Quilômetros de estradas, onde an-
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um dia haverá um grande
hospital ao lado desta estrada
por enquanto, sô é possívelter um hospital rodando nela.

Para cuidar da saúde dos
homens que estão construindo um
novo país, onde antes havia ape-
nas um desafio a ser vencido, a
ATLANTE criou o Hospital
Móvel A tlante.

Montado sobre uma Kombi
VW, o Hospital Móvel leva alen-

dintento imediato, assistência pe-
riódica e os exames de laboratórios
necessários, onde unia vida hu-
mana exija cuidados médicos.

0 Hospital Móvel dispõe de
completo equipamento para um
atendimento clínico-cirürgico,
possibilitando a realização de pe-

!_£*** _*v

quena cirurgia. E complementado
com todo material e aparelhos pa-
ra o funcionamento de um labo-
ratório de análises clínicas, no
próprio local.

0 Hospital Móvel e uma so-
lução rápida, eficiente e perfeita
para suprir a falta de um Centro
Médico.

Quando um país é tão grande r
que seus problemas só podem ser Qj
resolvidos com obras gigantescas eti f~?f~ir
arrojadas, seus homens L ¦" •
criam grandes soluções.

Consulte a ATLANTE.
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PRESIDENTE:
O SÍMBOLO DA VILLARES

QUER TER UMA CONVERSA SÉRIA COM

SEU GOVERNO E SEU POVO.

() Brasil so vai pra
frente à noite, quando os

brasileiros estão dormindo

e nào atrapalham'!
"Deus 

é brasileiro'!
"Neste 

país, só tem eu

e você para trabalhar.

E é bom você começar,

porque eu estou cansado de

fazer tudo sozinho'!

Tais essencialmente

agrícola".
"Brasileiro 

só pega no

basquete quando e

campeonato mundial'!
"Cada 

vez, sobra mais

mês no fim do meu

ordenado".
"A 

diferença entre o

Brasil e os Estados Unidos

é que os Estados Unidos

blá, blá, blá etc.':
"Só 

está faltando uma lei

no Brasil. A lei que manda a

gente obedecer às

outras leis".
"Brasil, 

capital Buenos

Aires"

Por mais engraçados que

possam parecer, esses ditos

e essas tiradas, que fazem

parte de uma época de

nossa história, são tristes.

Quase trágicos.

A maioria revela, na

autocrítica típica dos

povos, um desalento das mil

promessas feitas e nunca

cumpridas. Outras nascem

da visão distorcida

da imprensa política

de outras nações.

Mas todas elas, no fundo,

refletiam a sombra da verdade.

Aos poucos, mas

firmemente, é necessário dar

ao espírito nacional material

melhor para êle trabalhar

livremente seus achados de

humor.

Material como a taxa de

8 a 10% no crescimento anual

do Produto Interno Bruto.

Como a redução, neste

par 
de anos, da taxa de

inflação para 10%.

As exportações atingindo

3 bilhões de dólares.

A indústria naval

partindo para navios de

grande porte e permitindo
a entrada, mais decisiva

ainda, das nossas cores no

caminho do frete marítimo.

A integração nac u >i ial

com marcos nd

Transamazônica e iu

Cuiabá-Santarém.
A poupança atingindo

níveis nunca alcançados cm ii

toda a nossa história e

com uma taxa de

investimentos que
estabelece uma harmonia

superada apenas por dois

ou três 
países 

do mundo.

A educação colocada

em termos prioritários, em

todos os níveis.

A assistência c reditíc ia

ao campo e a fixação do

trabalhador rural em seu

meio, ampliando-lhe as

garantias de um viver mais

digno, trazendo, por isso

mesmo, a dinamizaçào de

um dos fatores do aumento

da produtividade.
A integração social, a

justa distribuição das

riquezas como alvo, a

ordem, a paz.
Aquele é o Brasil velho,

desorientado e sem vontade

de viver.

Esle, o Brasil novo.

Não vai ser fácil apagai

a imagem daquele País.

Atrás da aparente alegria

da troça havia uma tristeza

imensa.

Um país rindo, sem

ter do que rir.

Agora, é fazer um país
sério, que tenha do que rir.



É JUSTO QUE SEU

GOVtRNO E SEU POVO TENHAM ESTA

CONVERSA SERIA COM A VILLARES.

PRESIDENTE:

Para falar dêsse 
jeito 

na

página 
oposta, 

quem 
é você?

VILLARES: I

Somos 3 emprêsas e

4 complexos industriais.

E a 
pergunta 

tem toda

razão de ser. Até hoje, ao se

falar em Villares, a 
grande

maioria 
pensa 

"numa

companhia 
que 

trabalha

com aços"

Somos um 
pouquinho

mais.

Somos Indústrias Villares

(com duas Divisões:

Elevadores e Equipamentos),

somos Aços Villares e somos

Ferropeças Villares.

Estamos há mais de 50 anos

trabalhando a sério.

E somos brasileiros.

PRESIDENTE:

Como é 
que 

você sabe

que 
também nào contribuiu

para 
o nascimento daquelas

tiradas humorísticas?

VILLARES:

Exportamos aços 
para 

a

Alemanha e os Estados

Unidos. Exportamos outros

produtos para 
15 

países 
do

mundo, entre os 
quais 

os

dois 
já 

citados e mais a

Inglaterra, França, Austrália,

Portugal, Argentina, México,

África etc. Fabricamos aços

especiais, fundidos, forjados

e laminados, cilindros 
para

laminação, autopeças,

elevadores, escadas rolantes

e 
garagens 

automáticas Atlas,

controles e conjuntos

de tração 
para 

troleibus e

para 
carros de metrô,

pontes 
rolantes, 

guindastes

e motores marítimos. Temos

o 

NVknow-how" 

mais

avançado do mundo, através

de acordos com as maiores

emprêsas internacionais.

É um 
pouco 

difícil achar

motivo 
para piadas 

nesse

quadro.

PRESIDENTE:

Como é 
que 

a Villares

se entrosa no 

"tempo 

de

construir"?

VILLARES:

Pela 
prática. 

Há tempo

que 
só razemos isso, 

por

fôrça dos ramos industriais

em 
que 

operamos.

Nossa linguagem básica

é a siderurgia. Nenhum país

constrói sem ela. E 
por 

fôrça

também de outras coisas

tão importantes 
quanto

essa. Constituímos uma

comunidade de trabalho

com 10.000 funcionários,

entre os 
quais

400 estão no controle

de 
qualidade 

e 300

ostentam nível universitário.

Nossos equipamentos,

nossos 
produtos, 

estão em

prédios 
e fábricas,

movimentam indústrias,

suprem com matéria-prima

novos empreendimentos.

E estão na cidade, no

sertão, na abertura de novas

estradas, na criação de

novas fontes de energia.

Investindo em 
pesquisai

e em laboratórios,

avançamos cada vez maib

no rumo da mais atualizada

tecnologia.

PRESIDENTE:

Já que 
a conversa é séria,

como vão os impostos?

VILLARES:

Recolhemos 86 milhões

o ano 
passado. 

E investimos

na SUDAM, SUDENE,

SUDEPE, EMBRATUR e

REFLORESTAMENTO.

Temos 
projeto próprio

. na área da SUDAM, em

atividade agropecuária,

abrangendo 39 mil hectares.

PRESIDENTE:

E o 
que 

a Villares

pretende 
do futuro ?

VILLARES:

Modestamente, ordem

e 
progresso.
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A importância da
Transamazônica ainda nào pode ser

calculada em sua plenitude.
Ê a obra do século e ficará

na história do desenvolvimento do
Brasil, assim como os caminhões FNM
ficarão na história da Transamazônica.

Sào centenas de caminhões FNM
constituindo a maior frota de veículos

pesados, de uma mesma marca, em
operação na Transamazônica.

Como resultado da excelente
performance apresentada pelas unidades

já em operação, mais 207 caminhões
FNM sào incorporados agora às diversas

frentes de trabalho.
Essa colossal frota de mais de 700

* caminhões FNM conta com
perfeita assistência técnica.

Oficinas Volantes, operadas por mecânicos
da própria Rede de Assistência Técnica FNM.

* dispondo de completo ferramenta/ e estoque de
peças, fé se encontram nos locais de trabalho.

E há apoio aéreo também: a FNM mantém
3 aviões dando cobertura às operações terrestres
para garantir a rapidez na execução

dos serviços de emergência.
A Transamazônica em breve estará aberta ao

tráfego norma/ de veículos.
Os FNM empregados na sua construção seguirão para

outras frentes de trabalho.
Na grande estrada outros FNM estarão

a/ transportando cargas vitais para as novas
áreas integradas na economia naciona/.
FNM — sempre pioneiro.
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KELÊVO
A planície amazônica? Imagine uma

calha em forma de V, dessas que se
usam para escorrer a água dos telha-
dos. Que seja afunilada: mais larga na
entrada do que na saída. E gigantesca:
sua cabeça (bem larga, indo do Peru à
Colômbia), quando colocada lá na base
da cordilheira dos Andes, seu bico de-
sembocaria aqui no Atlântico, bem
diante da ilha de Marajó.

Esta calha-planície, em cujo centro
escorre o rio Amazonas, e de cujas pa-redes laterais descem 1 100 rios e mi-
lhões de filêtes de água, é muito poucoinclinada A cabeça, em Tabatinga, úl-
tima cidade do Brasil subindo o rio
Amazonas, não tem mais de 60 metros
acima do nível do mar.

Ela domina a paisagem da Amazônia,
ocupa quase metade de sua área. Dez
por cento dela, cerca de 300 000 quilometros quadrados (um país como a
Itália), ficam parcial ou permanente-
mente inundados. São as várzeas —
beiras de rio cobertas pelas águas du-
rante os meses das cheias — e os iga-
pós, trechos de floresta que vivem em
cima de verdadeiros lagos nunca secos.
A planície amazônica é cercada por três
formações mais elevadas. Na sua cabe-
ceira, a oeste, ficam os Andes (as en-
costas da grande cordilheira, entretanto,
estão praticamente todas fora do Brasil.
A planície vai até além de nossas fron-

teiias) Dos lado*, cercando a planície,e colocados de jeito a dar-lhe a forma
afunilada, estão o plan ilto das Guianas.
na parte de cima, e o planalto Brasilei-
ro, abaixo. No grande mapa que acom-
panha esta edição, seguindo a côr mar-
rom indicativa do relevo — quanto mais
forte o marrom, mais alta a região —.
você pode perceber nitidamente esta
calha triangular e três formações mon-
tanhosas que a cercam e dirigem as
águas para o Atlântico.

Da planície para o norte, em direção
ao planalto das Guianas, as terras so-
bem devagar e acabam chegando a
grandes alturas. Formam então os pi-
cos mais elevados do Brasil. Nos limi-
tes do Brasil com a Venezuela ficam
várias serras, como as de Paracaima,
Tumucumaque e Roraima. Nessa re-
gião, em 1964, foram descobertos o
pico da Neblina (3 014 m) e o 31 de
Março (2 992 m), que são os mais altos
do país (o limite anterior era o pico da
Bandeira, com 2 884 m).

Já o planalto Brasileiro, que cerca a
planície na parte de baixo, é menos
elevado, com serras, como a do Ca-
chimbo, cujas altitudes não passam de
1 000 e poucos metros.

A área do planalto da Amazônia é
também extensa, cerca de um terço da
área total. Uma forma de "ver" o re-
levo da Amazônia, viajando de barco
pela região: observando as cores das
águas. Os rios cristalinos, o Tapajós.
Xingu, Tocantins, Araguaia, vêm das
terras mais velhas e estáveis, rochosas,
de onde não tiram muitos sedimentos
que sujariam as águas. O mesmo acon-

tece com os rios que nascem no pia-
nalto das Guianas, como o Negro.
Trombetas. Jari. Maicuru, Paru, Nha-
mundá. Só que as águas desses são ge-ralmente mais escuras: verde-musgo ou
negras. Já os rios da planície são bar-
rentos: o Amazonas. Madeira, Purus,
Juruá trazem, dissolvidas, terras areno-
sas de formação mais recente.

O lago de H. Kahn, um velho Mar

Um dos mais aplicados estudantes
do relevo amazônico foi um sábio e
robusto cidadão, cujos 140 quilos de
corpo suportam uma cabeça com 140
pontos de quociente de inteligência:
Herman Kahn. Atualmente, esse gordoe simpático senhor não tem a mesma
fama de quando lançou seu projeto do
Grande Lago Amazônico — um dique
de 40 km de largura à altura de Óbidos,
que inundaria 180 000 km2 da planícieamazônica (Manaus e centenas de vilas,
numa extensão de 1200 km, submer-
giriam), para produzir uma quantidade
de energia elétrica equivalente ao total
gerado nos EUA atualmente.

Alguns dos projetos de Kahn para o
Departamento de Defesa dos EUA fo-
ram cancelados por alegações que iam
até a de falta de seriedade. Mesmo as-
sim, uma apreciação do seu projeto do
Grande Lago ajuda a entender a histó-
ria do relevo da Amazônia."Há milhares de anos", dizia o es-
tudo do Hudson Institute, "o Amazonas
corria de leste para oeste e sua foz
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Lagos e campos de Roraima, na parte elevada da Amazônia, lugar dos montes mais altos do país
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Moa J06- Refrigerador Ho- I Mod. 352- Congelador corn! Mod. 200 - Congelador com
nzontal c/tampa de levantar I vitrina 353 - Re-1 tampa de levantar com pin-
3Q7-Congelador com tampa 

| 
frigerador Horizontal com vi-1 tura de 201- Refrige-

d« I trina exposltora I rador tampa

levantar com de

PRODUTO DA

REFRIGERAÇÃO

paranA s. a.

RUA JOANIM PROSDÓCIMO

CX POSTAL 6092 FONE 22-5123

CURITIBA - PARANÁ

Prosdocimo é o único congelador brasi-

leiro adequado 
para o trabalho duro nas

linhas de frente da Transamazòmca. Fun-

cionando com 
gerador 

esta 
garantindo a

perfeita conservação dos alimentos em

plena selva Oque é uma tranquilidade-e

um alivio - 
para os pioneiros da civilização

do futuro ex-mferno verde E também 
para

os 
que gostam 

de 
grandes caçadas ou

pescarias distantes Quando se esta a

quilômetros de 
qualquer sinal de vida o

gelo 
e uma verdadeira 

pedra preciosa

e o congelador Prosdocimo é uma mina

inesgotável,

Mod 304 - Congelador com

tampa tripla de correr. 305 -

Refrigerador Horizontal com

tampa tripla d# correr

Moa J06 - Refrigerador Ho-

rizontal c/tampa de levantar

307-Congelaaor com tampa

de levantar

Mod. 352 - Congelador com

vitrina expositora. 353 - Re-

frigerador Horizontal com vi-

trina expositora

Mod. 200 - Congelador com

tampa de levantar com pin-
tura de estufa. 201 - Refrige-
rador Horizontal com tampa

de levantar com pintura de

estufa

Mod. 150 • Congelador com

tampa de levantar com pin-
tura de estufa. 151 - Refrige-

rador Horizontal com tampa

de levantar com pintura de

estufa.

FABRICANTE DOS REFRIGERADORES E AQUECEDORES DÊ AMBIENTE

PROSDÓCIMO

E DAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPA 
"KARINA
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esta é
a maneira

menos indicada
para ver

o mundo

Ver o mundo através
de um binóculo é fascinante.
Invadir a intimidade
do bairro discretamente.
Protegido pelo anonimato
das quatro paredes.
As mulheres da vizinhança
tomam as proporções
das heroínas de romances
-sao o seu tipo ideal
à distância.

Com um binóculo
é fácil transformar
a sala de visitas
num jardim,
mas talvez, você nao saiba
que as plantas estejam
morrendo dia a dia
por causa da poluição.

O engarrafamento de trânsito
dez quarteirões lá na frente,
pode caber inteirinho
dentro da sua cozinha
- mas será que você consegue
chegar na hora do almoço?

Se você é uma pessoa
que se preocupa
com o que está acontecendo
ao seu redor em todos
os campos da atividade humana,
sejamos francos, o binóculo
é a maneira menos indicada
de ver o mundo.
Vire a página.
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Prosdocimo e o único congelador brasi-
leiro adequado para o trabalho duro nas
linhas de frente da Transamazònica. Fun-
cionando com gerador esta garantindo a
perfeita conservação dos alimentos em
plena selva O que e uma tranqüilidade - e
um alivio - para os pioneiros da civilização

do futuro ex-inferno verde E também para
os que gostam de grandes caçadas ou
pescarias distantes Quando se esta a
quilômetros de qualquer sinal de vida o
gelo e uma verdadeira pedra preciosa
e o congelador Prosdocimo e uma mina
inesgotável
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Mod 304 Congelador com
tampa tripla de correr. 305 -
Refrigerador Horizontal com
tampa tripla de correr

REFRIGERAÇÃO
PARANÁ S. A.
RUAJOANIM PROSDOCIMO

CX. POSTAL 6092 FONE 22-5123
CURITIBA- PARANÁ

FABRICANTE DOS REFRIGERADORES E AQUECEDORES DE AMBIENTEPROSDOCIMO
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RELEVO continuação

estava situada do outro lado do conti-
nente, no Pacífico. Na Era Terciária.
surgiu a cordilheira dos Andes e o
Amazonas ficou represado, formando
um imenso mar interior que cobria toda
a planície amazônica. Com o tempo, a
água conseguiu cavar uma estreita saída
nas rochas, perto de Óbidos, para de-
saguar no Atlântico. Por isso, a cons-
trução do grande lago não apresenta
problema técnico algum e é de facílima
execução. Basta construir um dique, de
terra mesmo, entre Monte Alegre e
Óbidos, e o rio estará represado."

Há algumas indicações de que as
bases histórico-geológicas do Lago Kahn
estão corretas Uma delas é a espantosa
reserva de sal, estimada em 10 trilhões
de toneladas, a maior do mundo, des-
coberta pelos geólogos da Petrobrás,
em perfurações feitas perto de Nova
Olinda, às margens do rio Tapajós.
Essa imensa salina subterrânea provaria
a existência do pré-histórico mar Ama-
zônico, precursor do que seria o Gran-
de Lago.

Mas a idéia encontrou uma feroz
oposição dos nacionalistas brasileiros,

provocou uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (encerrada com o Ato Ins-
titucional n.° 5) e acabou esquecida.
Seus maiores méritos: 1.°) facilitaria a
navegação no Amazonas e grande nú-
mero de seus afluentes, cujo regime
seria normalizado com a barragem; 2.°)
inundaria definitivamente grande parte
de várzeas de rios cujo povoamento é
considerado impossível; 3.°) ligado a
outros seis lagos a serem feitos em ba-
cias fluviais próximas à amazônica
(Orenoco, Prata), o Grande Lago cria-
ria um sistema de navegação fluvial
integrado em toda a América Latina,
com três saídas para os oceanos Atlân-
tico e Pacífico. Os maiores defeitos do
projeto: 1.°) poderia mudar o clima de
extensa região do planeta (porque afe-
taria o equilíbrio calor-umidade na linha
do equador); 2.°) o Amazonas deixaria
de lançar no Atlântico 3 bilhões de
quilos de elementos nutritivos, cuja au-
sência afetaria a indústria pesqueira em
todo o litoral de Belém, até a Flórida
(EUA), roteiro das águas que saem da
bacia amazônica; 3.°) não se sabe o que
resultaria da decomposição da floresta
a ser submergida pelas águas do lago.

RIOS

O mais 
poderoso rio do mundo, a

maior e mais extensa bacia hidrográfica
do mundo, alguns dos maiores rios do
planeta, eis a bacia amazônica. Com-
parados com rios famosos de que ouvi-
mos falar sempre (Tejo, Reno, Tâmi-
sa...), os rios amazônicos são real-
mente impressionantes:

O Jari é maior que o Tâmisa?

As razões das cores da.» águas

O Amazonas é como o tronco dessa
árvore líquida onde se contam cerca de

1 100 ramos que merecem o nome de
rio e alguns milhões de correntes me-
nores, instáveis na estação seca, os iga-
rapes. A extensão da rede hidrográfica
cobre uma área de mais de 6 milhões
de quilômetros quadrados (para alguns
chega a 8 milhões). Trata-se da maior
rede hidrográfica do mundo, responsa-
vel por um quinto da água doce do
planeta.

As cores das águas dessa colossal ba-
cia formam uma verdadeira aquarela.
Encontram-se águas cristalinas (Xingu.
Tocantins), águas de côr caqui (Madeira,
Purus, Juruá, Solimões, Japurá), ver-
de-musgo (Trombetas, Jari, Nhamundá)
e até águas negras (rio Negro). As
águas cristalinas vêm de rios velhos e
maduros. São rios que nascem e per-
correm as regiões pré-cambrianas: suas
águas são pobres em elementos minerais,
mas sendo translúcidas permitem a for-
mação de plancto, o alimento que per-
mite a existência de fauna aquática.

Os rios de águas caquis, como o

SAO PAULO
dist. 70 km
alt. 730 m
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As alturas de São Paulo e de três ÍTwfSO
cidades da Amazônia em relação ao I >*£'!*
nível do mar. Pela comparação se vê I 5. \ ]
levíssima inclinação do rio Amazonas. I if^J
Do mar até Tabatinga, mais de I Sf^Si *%»****-
3 000 km, o rio sobe apenas 60 m. p^*3 ^JErfl
Um maremoto de 30 m de altura l í^sSSj Hifl I
submergiria Manaus I leffl I
e boa parte da planície amazônica. fYtflaB fl^BRj#

MANAUS IJ ¦ ¦ ft

^^^ dist. 1 350 km p|R! flfl
^filrlalt. 37 flffi ^Jkm

BELÉM IfllJr _^^mW^^^^^^^^^m
dist. 160 km J^B ^wSk*^^^^^^^^ W
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alt. alt. 14 m 
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TABATINGA
dist. 3 500 km
alt. 60 m
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A Suiá-Missú responde
ao desafio brastaro

MH^O J^L\

Pioneirismo na região amazônica
Em novembro de 1902, antes

da região amazônica ser benefi-
ciada com os incentivos fiscais, a
Agro-Pecuária Suiá Missú ins-
talou-se entre os rios Araguaia e
Xingu, Planalto do Roncador,
Distrito de Sâo Felix, município
de Barra do Garças, estado de
Mato Grosso. A iniciativa do
GrupoOmettoeAriostoda Riva foi
uma abertura pioneira na região.
OrlandoOhesini Ometto foi o dire-
tor responsável da primeira dire-
toria, assim composta: Pedro
Ometto, Luiz Ometto, Ariosto da
Riva, Orlando Chesini Ometto,
Dr. Herminio Ometto. A dire-
toria atual se compõe de três ele-
mentos: Luiz Ometto, Dr. Her-
mínio Ometto, Dr. João Guilher-
me Sabino Ometto. O diretor
responsável é o Dr. Herminio
Ometto. O gerente geral da fa-
zenda é o Dr. Manoel Xavier
de Camargo.
Projeto de desenvolvimento
da pecuária de corte

Iniciado em 1967, com re-
curso dos incentivos fiscais, o
projeto foi aprovado pela SU-
DAM, Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia,
conf. Parecer 295/66 ATSTO -
Processo n.° 08749/66.
Área do Projeto

217.600 hectares, 108.800
hectares para a área de pastagens
e 108.800 hectares para reserva
florestal.
Ãrea total da propriedade

646.824 hectares.
Pastagens

Área de matas derrubadas
para plantio 34.000 hectares,
25.000 hectares divididos em 200
pastos formados com capim colo-
nião, cercados e com todas insta-
lações pecuárias: currais, pique-

Assistência sanitária do rebanho

tes, apartadouros, instalações de
água, barragens, etc.
Capim cultivado

Campo experimental de gra-
míneas e leguminosas, como cul-
tura extensiva do capim colonião.
Rebanho atual

s 28.000 cabeças.
Número de cabeças prevista

para o final do projeto: 130.000.
Gado Nelore - reprodutores e
matrizes oriundos das melhores
procedências do estado de São
Paulo.

Criação de equídeos, suinos,
caprinos e ovinos. Como órgãos
auxiliares na criação, a fazenda
mantém casa de preparo de ra-
ção, depósito de forragens e uma
farmácia veterinária devida-
mente equipada para atendi men-
to dos animais, em assistência
sanitária, com todos os requisitos
exigidos pela técnica moderna
(vacinações periódicas contra a
brucelose, aftosa, carbúnculo sin-
tomático, administração de ver-
mifugos e aplicação de sais mi-
nerais, etc.)

Infra-estrutura
Casas de alvenaria, dotadas

de água, luz e esgoto; escola até
4.° ano primário, mantida pela
fazenda; ambulatório médico
dentário, com assistência medi-
ca, dentária e enfermagem; ar-
mazém; açougue, almoxarifado;
hotel; estação de rádio trans-
missor e receptor; praça de espor-
tes com campo de futebol, qua-
dra de bocha, cinema; cerâmica
para fabricação de telhas e tíj©>
los; serraria e carpintaria; oficina
mecânica; usina termo-elétrica
de 150 KW A; e máquina de be-
neficio de arroz.
Veículos e máquinas agrícolas

A propriedade está equi-
pada com cerca de 5 veículos de
transportes pessoais, 14 veículos
de carga, (grande parte dos veí-
culos tracionados com tratores) -
além de máquinas que operam
na construção de estradas, bar-
ragens, acêros e outros mais.
Meios de transporte

Aéreo, terreste e fluvial.
A empresa mantém um avião

na sede para atendimento da
administração e assistência aos
auxiliares e empregados, com
pistas de pouso homologadas e
até 2.000 mts. de comprimento.
No distrito de São Felix, a fa-
zenda possui um porto fluvial,
com um rebocador e chata com
capacidade para 100 t, além de
outras embarcações menores.
Através do rio, faz-se a ligação
São Felix - Luiz Alves. A fazen-
da está ligada ao distrito de São
Felix por uma estrada de apro-
ximadamente 100 Km, totalmen-
te construída pela mesma, e, ho-
je, integra a BR 158.

A fazenda também é cor-
tada pela estrada BR-80 (Bra-
sília-Manaus) de integração da
Amazônia. Afim de atender as
inúmeras ligações internas, já
foram construidas aproximada-
mente 600 Kms de rodovias
transitáveis em ótimo estado de
conservação.

A fazenda está ligada à sede
do município Barra do Garças
pela rodovia BR 158.

Rebanho Nelore Capim colonião de um ano
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RIOS continuação

Amazonas, denominados 
"brancos", 

nas-

cem nas encostas da cordilheira dos

Andes, no alto do Acre e em áreas dos

territórios da Colômbia, Equador e Pe-

ru. São rios novos porque tiveram ori-

gem após a formação da cadeia dos

Andes. E são também imaturos porque

sua calha foi, é e continuará a ser instá-

vel. Carregam muitos sedimentos (de

50 a 250 miligramas de material em

suspensão por litro) que aterram mar-

gens, criam e destroem ilhas. O Ama-

zonas, cuja vazão em um minuto e meio

encheria a baía de Guanabara, trans-

porta 620 milhões de toneladas de subs-

tâncias em suspensão por ano. Isso tor-

na suas águas turvas: a luz do sol pe-

netra unicamente em sua superfície e

a transparência não ultrapassa 30 cen-

tímetros. Não havendo luz, não há fo-

tossíntese, e a ausência dêsse fenômeno,

aliada à grande massa de sedimentos

carregados em suspensão ou solução,

impede que haja condições ideais para

a criação de peixe. Sòmente nos pân-

tanos e lagos internos, onde decanta

parte dêsses sedimentos, aparecem mui-

tos peixes: pirarucus, tambaquis, tu-

cunarés, pescadas, arucus e até cama-

rões.

Os rios de águas negras são novos e

maduros. Formaram-se após o levanta-

mento dos Andes no Terciário. Suas

águas vêm de solos impermeáveis, de

terras turfosas, atravessando grandes

igapós de solos paupérrimos. A côr é

resultado da decomposição de matéria

orgânica vegetal, os ácidos húmicos.

São as águas mais pobres e mais ácidas

de tôda a Amazônia. Os peixes são pou-

cos, mas, em compensação, como a

água parece ter um efeito esterilizante

quando invade os ninhos dos insetos

próximos às margens, são poucos tam-

bém os famosos carapanãs, encontrados

na beira de quase todos os outros rios.

(O rio Negro é um dos poucos da Ama-

zônia em cujas praias se pode ficar tran-

qüilamente, sem mêdo das incômodas

picadas dos carapanãs.)

Rios 
que 

incham mais de mil vezes

As águas pràticamente dominam a

vida da Amazônia. O quadro ao lado

mostra como se comportam os rios na

sêca e nas cheias. Um rio como o Ituxi,

por exemplo, no período das cheias che-

ga a uma descarga de 1 405 metros cúbi-

cos por segundo. Durante a sêca passa

para uma vazão de 1,5 metro cúbico por

segundo, ou seja, diminui de quase mil

vêzes o seu volume de água.

A tabela mostra também o quanto

sobem as águas dos rios. Nas duas co-

lunas da direita ficam os seus níveis

em relação ao mar, na sêca e no in-

vcrno. No sul do país, os rios sobem

4 ou 5 metros e muitas vêzes já cau-

sam inundações dramáticas. Na Ama-

zônia, os grandes rios sobem mais de

10 metros e às vêzes quase 30. Por

exemplo: a tabela ao lado com dados

recentes registra para o rio Amazo-

nas altura máxima de 6,75 metros em

relação ao mar, mas êle já atingiu na

grande enchente de 1953, em Manaus,

uma altura de 29,7 metros acima do

nível do mar. E as inundações, salvo as

raras vêzes em que atingem níveis catas-

tróficos, são um elemento previsto na

vida do homem amazônico. E benéfico:

elas levam o húmus fertilizante às vár-

zeas para suas plantações de juta, tor-

nam navegáveis quase todos os rios.

Igapó? Igarapé? Paraná? Pororoca?

Quem chega do sul tem a noção de

que a Amazônia fica 
"em 

cima"; São

Paulo, Rio, Paraná ficam 
"embaixo".

Porque os mapas são assim: Amazônia
"em 

cima", Rio Grande do Sul, por

exemplo, 
"embaixo". 

Entretanto, se um

amazonense fala em 
"descer", 

está se

referindo a uma viagem para os lados

do Pará (para onde o rio desce). 
"Alto"

e 
"baixo" 

na Amazônia são têrmos li-

gados ao rio. Outros, de um pequeno

vocabulário para entender a linguagem

dos rios amazônicos:

Furo — Espaço navegável, porém es-

treito, que corre entre arvoredos

e que serve de comunicação entre dois

rios ou entre um rio e um lago.

Igapó — Identificação das regiões

baixas que apresentam água constante-

mente estagnada com material em sus-

pensão.

Igarapé — Rio estreito que só dá

passagem a canoas ou barcos de pe-

queno porte.

Paraná — Braço de rio caudaloso se-

parado do leito principal por uma sé-

rie de ilhas.

Pororoca — Encontro violento das

águas do Amazonas com o oceano

Atlântico, na época da preamar, cujo

ruído pode ser ouvido a quilômetros de

distância.

Várzea — Regiões baixas às margens

dos rios e que em alguns lugares podem

atingir quilômetros de extensão.

Alto, médio e baixo rio — As cabe-

ceiras, o médio curso ou a parte pró-

xima da foz. Alto Solimões, por exem-

pio, região da fronteira do Brasil com

a Colômbia; baixo Amazonas, região

próxima de Santarém.

LEIA AINDA: 
"Exploring 

the Ama-

zon" (Explorando o Amazonas), o me-

lhor livro ilustrado sôbre o rio, de re-

pórteres do 
"National 

Geographic Ma-

gazine"; 
"História 

do Rio Amazonas",

Henrique S. Rosa; 
"Vocabulário 

Ama-

zonense", Alfredo da Mata; 
"O 

Rio Co-

manda a Vida", Leandro Tocantins;
"Viagem 

pelo Amazonas e Rio Negro",

Alfred Russel Wallace; 
"Viagem 

ao Ta-

pajós", H. Coudreau.

FLORESTA

Cobras gigantescas, ferocíssimas on-

ças, rios de piranhas, insetos descomu-

nais: a imagem que se tem da floresta

amazônica parece a de um ambiente de

terror. Ê mesmo? .

"Se 
ela não tem nada de precisamente

sedutor", escrevia Paul Le Cointe, no

comêço do século, 
"nada 

tem tampouco

de terrível. Não corresponde nem às

descrições pomposas que dela fizeram,

sem tê-la jamais visto, alguns poetas de

imaginação fértil, nem aos qualificati-

vos pouco amáveis com que a gratifica-

ram alguns pseudo-exploradores que. do

convés dum confortável paquete, terão

divisado apenas as matas pantanosas da

embocadura do rio, ou mesmo das mar-

gens do seu curso médio, alagadas pe-

riòdicamente pelas enchentes anuais, e

que julgaram descrevê-la perfeitamente

declarando-a horrível, fétida, absoluta-

RIOS QUE COMANDAM A VIDA

RIO LOCAL

Vazão (m3/seg)

Cheia Sêca

Altura (m)

Cheia Sêca

Amazonas Obidos 227 000 73 000,0 6,75 — 0,65

Mamore Guajara-Mirim 11 285 1 011,0 9,28 4,10

Madeira Pdrto Velho 30 000* 12,11 - 0,07

Acre Xapuri 483 7,7 8,39 2,28

Acre Rio Branco 1 280 15,1 15,81 2,52

Acre F. Peixoto 967 29,4 13,78 3,98

Ituxi Sao Greg6rio 1 405 1,5 15,34 8,90

Yaco Boca do Caffezal 822 12,8 10,28 1,84

Purus Sering. Carid. 1 808 73,0 9,45 2,86

Purus Bdca do Acre 5 387 130,0 18,47 5,17

Purus Fortaleza 8 751 439,0 22,26 6,65

Purus L4brea 10 542 1 474,0 19,65 6,14

Jurud Cruzeiro do Sul 2 597 99,6 12,63 2,94

Branco Caracarai 10 333 676,0 7,86 1,40

Itacaiunas B. do Cinzento 774 % 6,9 4,56 1,28

Itacaiunas Fazenda Alegre 1 480 7,4 10,87 2,37

Tocantins Itupiranga 29 040 1 698,0 12,63 1,11

Fonte: Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (medições reali-

zadas entre 1967 e 1971).

* 
Estimativa fornecida pelo IBGE.

Para comparações: o rio Mississípi tem uma vazão de 20 000 m3/seg, e o

nosso São Francisco, 3 300 m3/seg.
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memória instantânea

Um dos fatos mais desagradáveis que ocorrem comumente

em qualquer emprêsa moderna é não encontrar 
pastas 

em

arquivos, peças 
em aimoxarifados, mercadoria em 

prateleiras,

bjetos. Lugares. Até 
pessoas.

Procurar custa tempo e dinheiro - mais do que geralmente

se imagina.

,0 sistema DYMO evita essa situação desagradável.

DYMO rotula em segundos. É o rótulo permanente 
mas de

custo tão baixo que mesmo sua substituição eventual, não

custa quase nada.

As várias côres dos rótulos 
permitem que 

a cada divisão

ou assunto seja atribuída uma determinada côr.

É a memória

instantânea -

Permite encontrar

ràpidamente

tudo aquilo 
^

que 
antes j- 

demorava 
para 

-Vf 
t

ser encontrado. pl

D Vivi 
O

DYMO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Rua Cone. Brotero, 324/330 - Caixa Postal 4068 - São Paulo

N
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Gostaria de receber informações completas

sobre o sistema DYMO.

Nome

Endereço

Cidade Estado

Profissão

kA 

floresta pode

assustar à

primeira 
vista,

mas nada tem

de 
perigosa",

diz o técnico

da ONU depois

de milhares de

quilômetros

pelas 
matas

de Santarém.

Uma vítima do

pium: 

"A 

gente

passa 
óleo

diesel na cara

para poder

resistir. Mas

às vêzes não

consegue. Sente

vontade de

tirar o

revólver e

dar tiros

para 
o ar".

I I OKKM A continuarão

mente impenetrável veuiadciro covil de

cobras c insetos peçonhentos."

A opinião do naturalista francês coin

eide com nossas observações de meses

de caminhada na selva. Mas aqui está

um depoimento mais forte: o de técni-

cos da ONU que passaram cinco anos

percorrendo a mata para estudos fio-

restais. Diz um dêles:

"Após 
um contato mais ou menos

longo com essa natureza exuberante, a

conclusão que se tira é de que a fio-

resta amazônica, que à primeira vista

tanto susto pode causar, muito pouco

tem de perigosa. As onças são raras e

ariscas, as cobras, muito menos fre-

qUentes que em outras regiões. As lon-

gas expedições só poderão preocupar

aos que, para seu alimento, confiarem

numa problemática abundância de ca-

ça, ou se virem obrigados a se lançar

aos azares, êstes sim, cheios de riscos,

das viagens ao longo de rios encachoei-

rados. Os verdadeiros inimigos são do

menor porte possível. Mas são terríveis,

porque abundantíssimos: as formigas de

numerosas espécies, e sobretudo os mos-

quitos, com seus zumbidos, suas pica-

das e até pela sua simples presença co-

mo nuvens, sempre muito importunos.
"No 

decorrer de centenas de quilô-

metros que os elementos das nossas

equipes percorreram, nenhuma perda de

vida, nenhum acidente grave se regis-

trou em virtude do encontro com qual-

quer dos grandes inimigos da floresta,

embora, também, não tivesse havido um

dia em que não se registrassem nume-

rosos curativos por mordidas de inse-

tos, sem falar, naturalmente, dos feri-

mentos produzidos por espinhos ou das

baixas oriundas de acessos de paludis-

mo, ou por distúrbios gástricos."

O animal mais selvagem: o 
pium*

Os insetos são de longe os represen-

tantes mais terríveis da fauna amazô-

nica. O tenente José Invitti, gaúcho,

22 anos que trabalha para o 5.° Bata-

lhão de Engenharia e Construções,

abrindo estradas perto de Porto Velho,

Rondônia, diz: 
"Em 

muitos lugares onde

trabalhei, à noite, o pium passa o ser-

viço para o carapanã, que parece co-

mer 
'repelex'. 

A gente passa óleo die-

sei na cara para poder resistir. Mas às

vêzes não consegue. Sente vontade de

tirar o revólver e dar tiros para o ar".

O pium é o explorador diurno mais

comum e irritante. Pretinho, poucos

milímetros, não vive mais de oito ho-

ras. Mas seu ferrão fino faz um pe-

queno furo onde a pele fica irritada,

coça e depois cicatriza formando um

pontinho prêto. Os piuns foram dos pio-

res inimigos dos repórteres de REAL1-

DADE. Raimundo R. Pereira, quando

estêve perto de Altamira, visitando os

primeiros colonos instalados à beira da

Transamazônica, encontrou uma inacre-

ditável horda dêsses bichinhos.

—- Eu andei de camisa aberta e sem

meias por quase tôda a Amazônia. Em

muitos lugares há menos pemilongos,

ou seus parentes, do que em minha ca-

sa perto do rio Pinheiros, em São Pau-

lo. Mas à beira da Transamazônica sen-

ti algo incrível. Na primeira hora em

que fiquei conversando com um colono

à beira da estrada e da mata, fui mor-

dido por mais de setenta piuns. (Eu tive

paciência de contar.) No dia seguinte,

quando o helicóptero do INCRA me

>>v
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E as abelhas?

São 
pretas,

vermelhas,

esverdeadas.

E até

as amarelinhas,

que 
os

trabalhadores

da estrada

chamam de

"Caterpillar".

levou de nôvo para a colônia, a uns 50

quilômetros de Altamira, fui com bo-

tas emprestadas, camisa de gola alta e

manga. Só não levei armadura e napalm

porque não tinha por perto. A mulher

do colono que entrevistei tinha mais de

mil — veja bem, mil — 
picadas nas

pernas. Estivera de cama vários dias

logo na chegada, com as pernas incha-

das. Durante minha visita usava meias

do Flamengo. Tenho certeza de que os

piuns foram o pior inimigo que os pri-

meiros colonos encontraram na Ama-

zônia, no comêço. Ouvi os caboclos do

lugar dizerem que êles desaparecem no

verão, ou pelo menos reduzem-se a um

número tolerável. E que só ficam absur-

damente furiosos assim quando há um

desmatamento recente por perto. Deve

ser alguma espécie de perturbação eco-

lógica. Quando a Cláudia Andujar

foi ao mesmo lugar que eu, al-

gumas semanas depois, para fotogra-

far as famílias, já no comêço do verão,

não teve os mesmos problemas. Eu ha-

via dito para ela que a coisa era ter-

rível e as cadeias de bolotas e feridas

nos meus punhos e tornozelos a haviam

convencido disso. Mas voltou de Alta-

mira achando que eu havia exagerado.

O borrachudo é outro sanguessuga

maior que o pium e mais insaciável.

Bebe uma quantidade de sangue supe-

rior à sua carga limite de decolagem que

o impede de voar após a picada.

Na mesma família há ainda o perni-

longo, o carapanã, o anofelino (da ma-

lária), o feblótomo — transmissor da

leishmaniose ("ferida-braba") 
— e a mu-

riçoca, môsoa de até 3 centímetros, pos-

suidora de uma sirena e capaz de be-

ber doses não desprezíveis de sangue.

As abelhas da região sul-oriental da

Amazônia formam verdadeiras aqua-

relas: são pretas, vermelhas, esverdea-

das e até amarelas, que os trabalhado-

res na construção de estradas apelida-

ram de 
"Caterpillar", 

por causa da côr

dêsses tratores. Tôdas picam e injetam

na epiderme das pessoas um líquido res-

ponsável por uma dor que se asseme-

lha à picada de uma injeção. Depois

de algum tempo de convivência com

essa fauna, a pele humana desenvolve

alguns anticorpos parcialmente anula-

dores dos líquidos injetados. Até lá, a

epiderme das áreas do corpo desabriga-

das — mãos, puhhos, cabeça, pescoço

— fica alterada 
por 

verdadeira cadeia

de bolotas.

Florestas* cerrados, campos

LEIA AINDA: a série de artigos da

revista 
"Scientific 

American", de setem-

bro de 1970, especialmente o da página

64, 
que descreve o papel das áreas ver-

des na manutenção da vida na Terra;

"La 
Amazonie Brésiliense", Paul Le

Cointe; 
"The 

Tropical Rain Forest"

(A Floresta Tropical Ümida), de P. W.

Richards (The Cambridge University

Press).

Bonança-Acú

a experiência 
que garante

o seu investimento.

OS DIRETORES DA BONANÇA

AÇÚ são tradicionais conhecedores

do ramo da pecuária e colonização,

com diversas fazendas implantadas

com êxito, no futuro celeiro do BR A-

SIL - MATO GROSSO.

Agora, atendendo ao apêlo gover-

namental para a conquista da AMA-

ZÔNIA, instalaram-se na zona da

SUDAM, no Município de BARRA

DO GARÇAS, com projeto agro pe-

cuário, já em franco desènvolvimen-

to, ocupando uma área de 90.000

hectares, ali nas margens do Rio das

Mortes.

Gado Nelore, terras excelentes,

localização privilegiada, tudo feito

com o cuidado e experiência de seus

diretores, garantindo assim a segu-

rança e rentabilidade do seu invés-

timento.

APLIQUE BEM. APLICANDO NA BONANÇA AÇÚ

AGRO PECUÁRIA S.A. - os 25% do seu impôsto de renda.

Bonança-Acú Agropecuária S.A.

AV. SAO LUIZ, 258 - 10.« ANDAR - CONJ. 1007 - TELEFONE: 256-0194

VEJA A

REALIDADE.

A Construtora Nassar esta ajudando

a construir a Grande Belém.

E urna luta que começou ha muito

tempo, de mãos dadas com o Govêrno e

com a aiuda do povo paraense

Graças a isso se tornaram realidade

os seguintes odificios

1

Barão do Guamá

Benedito Passarinho

Mallbú

Nassar

Nun'Alvarez

Sâo Jerônimo

Sâo Paulo ^

Silvio Melra

Centro Comercial d» S(ko Bra*,

além de modernos residências

CONSTRUTORA NASSAR

Av.Gov. José Maleher,515

Fones: 16-92 e 13-92

Belém-Ptrá

J
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O professor Paulo Emílio Vanzolini é
mais conhecido pelo samba. Lembram
de "levanta, sacode a poeira e dá a vol-
ta por cima". . .? Seu trabalho como
diretor do Museu de Zoologia de São
Paulo pode ser menos conhecido, mas
não é menos importante. Chefiou deze-
nas de expedições científicas pela Ama-
zônia. Grande conhecedor de sua fauna,
sobre ela, escreve para REALIDADE.

A fauna é o conjunto de espécies ani-
mais que ocorrem em uma determinada
região. Não é um agrupamento ao aea-
so, mas tem sua lógica, sua personalida-
de, suas características próprias. Para
que entendamos uma fauna, é necessá-

io encarar dois aspectos principais: o
aspecto histórico (como as espécies che-
garam ao lugar onde estão) e o aspecto
ecológico (como vivem nesse lugar).

Quando pensamos na fauna amazô*
nica, temos que levar em conta que ela
é sul-americana e que vive na grande
área nuclear da hiléia. O fato de ser
sul-americana tem uma série de impli-
cações importantes. A América do Sul,
até uns 200 milhões de anos atrás, era
parte de um continente chamado Gond-
wana, que compreendia ainda a África,
Madagascar, a Austrália, a Antártida e
a índia (que não fazia parte da Ásia
nessa época). Depois esse continente se
partiu em pedaços, cada um dos quais

u^t9amm\\ W*****. 1^9 ' 
*^^^* m- ^^^^^^^^^^^^^^^B^ ^B ____________

umUmma *»W*m9mmw' ~__-__-_->r -m-s*^' M _-_-__.' J*\' __ ** Am\\**-**am*-*m9 Br ¦_¦____. __P***-__«
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Urubutinga, gravura do naturalista Alexandre R. Ferreira (1756-1815).

foi derivando até encontrar sua posição
atual. O último pedaço a separar-se da
América do Sul foi a África — a se-
paração deu-se há cerca de 80 a 100
milhões de anos.

Dos grupos animais existentes nessa
época, alguns (por exemplo, os insetos,
peixes e tartarugas) existem até hoje,
enquanto outros (como os dinossauros)
extinguiram-se por completo. Aos ani-
mais que se distribuíam no grande con-
tinente antes da sua fragmentação e que
persistem nos fragmentos atuais chama-
mos "elementos gondwânicos". Não é
fácil determinar quais são; de qualquer
maneira constituem uma parte pequena
da fauna atual.

Quando a América do Sul já estava

próxima de sua situação presente, esta-
beleceu contato com a América do Nor
te, por intermédio da América Central.
Houve então certa troca de fauna entre
os dois continentes, mas de pouca du-
ração, pois logo se abriu um estreito
marítimo, separando-os, e a América do
Sul passou a funcionar como uma ilha.

Nessa enorme ilha desenvolveu-se
durante um isolamento, que durou al-
gumas dezenas de milhões de anos, uma
fauna, por isso chamada "autóctone",
muito característica. Dela conhecemos
bastante bem os mamíferos, pois dei-
xaram abundantes fósseis. Ainda duran-
te essa fase de isolamento, alguns pou-
cos grupos de mamíferos norte-america-
nos conseguiram atravessar o estreito

[I

incentivos e colha bezerros!

a Agro-Chapada,
o lucro

Ja é realidade.

lft. *_____________.

_________ _RV^ 
'km

Seu investimento
!já é lucro num
dos maiores projetos

(,aprovados 
pela Sudam:

!Çr$ 14.317.980,00.
Jôda a infra-estrutura
da fazenda pronta:
casas, campo de pouso,
serraria, olaria.

tratores e caminhões,
rádio-comunicação,
7.600 hectares em"colonião" e "jaraguá".
E, mais importante, já foi
iniciado o povoamento
com as primeiras
matrizes e reprodutores,
que, ao término da

implantação do projeto,
será de 50.000 cabeças!
Destine o incentivo fiscal
de seu Imposto de Renda
à Agropecuária Chapada
dos Guimarães S.A. e
multiplique o seu dinheiro
num empreendimento de
rentabilidade garantida.
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(ajpmi)
Projeto n.o41/68 aprovado pela SUDAM.

*__>

i^_ BGROPECUÉRIB
CHIPMM DOS GUIMARÍES S.l.

Faienda Agro-Chapada, MT.
Escritório em São Paulo:
Rua Barão de Paranapiacaba, 24 - 3.° and. - Fone: 32-5422
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O professor Paulo Emílio Vanzolini é

mais conhecido pelo samba. Lembram

de 
"levanta, 

sacode a poeira e dá a vol-

/a por cima"...? Seu trabalho como

diretor do Museu de Zoologia de São

Paulo pode ser menos conhecido, mas

não i menos importante. Chefiou deze-

nas de expedições científicas pela Ama-

zônia. Grande conhecedor de sua fauna,

sôbre ela, escreve para REALIDADE.

A fauna é o conjunto de espécies ani-

mais que ocorrem em uma determinada

região. Não é um agrupamento ao aca-

so, mas tem sua lógica, sua personalida-

de, suas características próprias. Para

que entendamos uma fauna, é necessá-

io encarar dois aspectos principais: o

aspecto histórico (como as espécies che-

garam ao lugar onde estão) e o aspecto

ecológico (como vivem nesse lugar).

Quando pensamos na fauna amazô-

nica, temos que levar em conta que ela

é sul-americana e que vive na grande

área nuclear da hiléia. O fato de ser

sul-americana tem uma série de impli-

cações importantes. A América do Sul,

até uns 200 milhões de anos atrás, era

parte de um continente chamado Gond-

wana, que compreendia ainda a África,

Madagascar, a Austrália, a Antártida e

a índia (que não fazia parte da Ásia

nessa época). Depois êsse continente se

partiu em pedaços, cada um dos quais

Urubutinga, gravura do naturalista Alexandre R. Ferreira (1756-1815).

foi derivando até encontrar sua posição

atual. O último pedaço a separar-se da

América do Sul foi a África — a se-

paração deu-se há cêrca de 80 a 100

milhões de anos.

Dos grupos animais existentes nessa

época, alguns (por exemplo, os insetos,

peixes e tartarugas) existem até hoje,

enquanto outros (como os dinossauros)

extinguiram-se por completo. Aos ani-

mais que se distribuíam no grande con-

tinente antes da sua fragmentação e que

persistem nos fragmentos atuais chama-

mos 
"elementos 

gondwânicos". Não é

fácil determinar quais são; de qualquer

maneira constituem uma parte pequena

da fauna atual.

Quando a América do Sul já estava

próxima de sua situação presente, esta-

beleceu contato com a América dò Nor

te, por intermédio da América Central.

Houve então certa troca de fauna entre

os dois continentes, mas de pouca du-

ração, pois logo se abriu um estreito

marítimo, separando-os, e a América do

Sul passou a funcionar como uma ilha.

Nessa enorme ilha desenvolveu-se

durante um isolamento, que durou al-

gumas dezenas de milhões de anos, uma

fauna, por isso chamada 
"autóctone",

muito característica. Dela conhecemos

bastante bem os mamíferos, pois dei-

xaram abundantes fósseis. Ainda duran-

te essa fase de isolamento, alguns pou-

cos grupos de mamíferos norte-america-

nos conseguiram atravessar o estreito

incentivos e colha bezerros!

FAUNA

Ia Agro-Chapada,

o lucro

ia e realidade.

investimento

lucro num

maiores projetos

pela Sudam:

4.317.980,00.

ja a infra-estrutura

fazenda pronta:

campo de pouso,

a, olaria,

tratores e caminhões,

rádio-comunicação,

7.600 hectares em
"colonião" 

e 

"jaraguá".

E, mais importante, já 
foi

iniciado o povoamento

com as primeiras

matrizes e reprodutores,

que, ao término da

implantação do projeto,

será de 50.000 cabeças I

Destine o incentivo fiscal

de seu Impôsto de Renda

à Agropecuária Chapada

dos Guimarães S.A. e

multiplique o seu dinheiro

num empreendimento de

rentabilidade 
garantida.

¦GROPECUÍRII

CHIPIDI DOS GUIMIRlES S.I.

Fazenda Agro-Chapada, MT.

Escritório em São Paulo:

Rua Barão de Paranapiacaba, 24 - 3.° and. - Fone: 32-5422

Projeto n. o 41/68 aprovado pela SUDAM.

a
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FAUNA continuação

O BANCO DE DESENVOL- do Desenvolvimento do
VIMENTO DO ESTADO Nordeste-SUDENE c Banco
DO MARANHÃO S.A. - BDM doNordcstc do Brasil S.A.
orgulha-se dc colaborar, (PROGRAMA DA PE-
decisivamente, para a ocupação QUENA E MÉDIA INDÚS
da AMAZÔNIA por
brasileiros, através dos
financiamentos
concedidos por
meio dos repasses
que recebe do
Banco Central
do Brasil
(FUNAGRI),
Banco Nacional dc
Desenvolvimento
Econômico
(FINAME-
FIPEME),
Superintendência

CS±
TRIA), Banco Nacional de
Habitação (PROGRAMA

FIMACO-REGIR
e REINVEST)

e outros realizados
com recursos
próprios, tais

como, LIA-Linha
dc Incentivo

ao Artesanato
Pré-Industrial e
FIN AP-Fundo

de Financiamento
à elaboração
de Projetos.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DO MARANHÃO S. A.*DM

Rua Nina Rodrigues, 713 - Cx. Postal 562
End. Telegr. "Desenvolvimento"

São Luís - Maranhão

Os gambás
colonizaram os

Estados Unidos,
chegando até
a latitude de
Washington.

A mais comum
das espécies

de tatu, o
tatu-galinha,

está expandindo
sua área de

vida nos EUA.

e entrar na América do Sul: são os cha-
mados "puladores dc ilhas", pois admi-
tc-sc que aqui chegaram passando de
ilha em ilha.

Finalmente, há pouco mais de 1 mi-
Ihão de anos, restabeleceu-se a ligação
entre as Américas, por intermédio do
istmo do Panamá: houve novamente
uma ativa troca de faunas. Dessa inva-
são mútua resultou que muitos animais
sul-americanos se extinguiram por te-
rem entrado em concorrência com es-
pécies mais eficientes na exploração dos
recursos naturais. Outros se mantiveram.
Dos invasores, muitos se extinguiram
pouco depois de chegados à América
do Sul; outros persistiram aqui, mas se
extinguiram na América do Norte. Fi-
nalmente, alguns continuaram nos dois
continentes.

Os elefantes que já tivemos

Vemos assim que a nossa fauna, do
ponto de vista da origem, é constituída
de quatro grupos, ou "estratos", como
são chamados. O primeiro é o gond-
wânico muito velho e por isso mesmo
difícil de delinear; entre os bichos dessa
fase possivelmente estejam os peixes de
água doce do grupo a que pertencem
o dourado, a piracanjuba, os lambaris,
os piaus, etc. O segundo estrato é o
autóctone que evoluiu aqui mesmo du-
rante a época de isolamento. Falando
nos mamíferos, que são os melhor co-
nhecidos, temos os macacos, os desden-
tados (tamanduás, preguiças e tatus) e
os marsupiais (gambás, cuícas) e alguns
grupos de roedores (paca, capivara,
preá). Os gambás colonizaram a Amé-
rica do Norte, chegando até a latitude
de Washington, capital dos Estados
Unidos; a mais comum das espécies de
tatu, o tatu-galinha, tendo saído da
América do Sul, está atualmente expan-
dindo sua área de vida nos Estados
Unidos.

O estrato dos "puladores de ilhas" é,
ainda entre os mamíferos, representado
pelos quatis e pelos mãos-peladas, ou
guaxinins.

A história dos "invasores" vindos do
norte, o último estrato, é variada e in-
teressante. Por exemplo, os mastodontes
(parentes dos elefantes) entraram na
América do Sul e nela permaneceram
até os tempos relativamente modernos
(medidos em milhares de anos, não em
milhões, como vínhamos fazendo até
agora) da presença do homem: nos An-
des foram encontrados os restos de um
churrasco de mastodonte. Em Araxá fo-
ram encontrados os restos fossilizados
de um grande rebanho. Como os ele-
fantes, os cavalos entraram, se desen-
volveram e depois se extinguiram.

As onças, os veados, os porcos-do-
mato, os ursos, entre outros, vieram do
norte e sobreviveram nos dois continen-
tes. A suçuarana (onça-parda ou puma)
é o mamífero de mais ampla distribui-
ção nas Américas — vai do Canadá à
Patagônia.

A anta é um exemplo de animal que
veio do norte, deu-se bem aqui e extin-
guiu-se no lugar de origem. Hoje con-
sideramos um típico animal sul-ameri-
cano, mas toda a sua história fóssil se
passou no hemisfério norte — e há
uma espécie irmã na Malásia.

Vista assim de relance a composi-
ção de nossa fauna quando à origem,
passemos à parte ecológica, ou seja, às
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UNIÃO DE BANCOS MSIALA A PRIMERA AGÊNCIA NA IRANSAMAZANKA

Quem passar pela 
Transamazô-

nica encontrará a agência daUnião

de Bancos funcionando em 
plena

selva.em Belo Monte,que aindanem

está no mapa.
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Mais do 
que 

uma agência, ela é

o símbolo do pioneirismo que en-

frenta todos os obstáculos 
para 

a

construção de um 
grande 

Pais.

E não foi 
por 

acaso 
que 

esco-

lhemos o dia 7 de setembro 
para

implantá-la.

Afinal, nós 
queríamos 

homena-

gear 
o Brasil e demonstrar 

que 
os

brasileiros estão com o firme 
pro-

pósito 
de consolidar a independên-

cia conquistada há 149 anos.

Sabemos 
que 

é 
preciso 

fazer

muita coisa ainda, a começar pela

própria 
região Amazônica.

E lá estaremos dando a nossa

contribuição, servindo aos colonos,

financiando a lavoura e a 
pecuá-

ria, e ajudando os pioneiros 
sob

Jl^^T^f
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tôdas as formas ao nosso alcance.

Para 
que 

o País comemore os

seus 150 anos de independência,

mais independente do que 
nunca.

Mais uma agência do

GRUPO UNIÃO DE BANCOS

ra

5uE<
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Mais do queum carro,
o Opala Gran Luxo

é um privilégio*
0 Opala Gran Luxo está acima da

deliniçfto comum de automóvel. É um
privilégio, apresentado em duas versões:
o sedan 4 portas e o novo cupê fastback.

Por fora, o Opala Gran Luxo mos-
tra-se em cores bem atuais, várias,
inclusive metálicas, com uma sutil faixa
decorativa lateral, sem falar do teto de
vinil e de seus lindos emblemas de
identificação.

Por dentro, o Opala Gran Luxo
mostra-se muito bem decorado, com os
bancos revestidos em fino tecido e o
carpete macio como nenhum outro.

Graças a um tratamento acústico
especial, o Opala Gran Luxo mostra-se
extremamente silencioso. E suas luzes
de cortesia, no motor, no porta-malas
e no interior, sao de muito bom gosto.

O motor é Chevrolet 4100 de 6 ei-
lindros em linha. Câmbio de três

marchas na coluna. O Cupê Gran Luxo
já vem com bancos individuais.

Opções para a linha Gran Luxo: 4
marchas no chão, contagiros, tração
positiva, aquecedor, barra estabilizado-
ra traseira.

Venha ver e dirigir um Opala Gran
Luxo num Concessionário de Qualidade
Chevrolet. Afinal, privilégio é para
privilegiados.
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FAl IN\ continuação

relações dos animais com o ambiente

em que vivem. O que chamamos 
"am-

biente" de um animal (ou planta 
— é

o mesmo) é a totalidade dos sêres ani-

mados e inanimados que o cercam,

mais as condições do clima. Assim, o

ambiente de um bicho amazônico será

a área de mata em que vive, com seu

solo, sua água, seu ar, suas variações

de temperatura e de umidade durante o

dia e durante o ano, as plantas e os

outros animais que vivem na mesma

área.

Como é a floresta, como é a fauna

A hiléia amazônica é uma enorme

mata pluvial, ou seja, que recebe uma

grande quantidade de água de chuva.

O clima é equatorial úmido, mas tem

uma estação sêca bem pronunciada, de

julho a novembro. As temperaturas

médias são muito uniformes, mas as

noites de verão (a estação sêca) podem

ser relativamente frias — especialmen-

te quando chegam ao vale fragmentos

de frentes frias oriundas do sul.

O vale amazônico é uma imensa pia-

nície, uma grande fossa que foi (e vem

sendo) entulhada pelo rio e por seus

grandes afluentes. Mais de 80% dos

materiais carregados em suspensão pelo

Amazonas (que lhe dão a sua conhe-

cida côr barrenta) provêm das terras

altas circundantes dos Andes, Brasil

Central, Colômbia, Venezuela e Guia-

nas. Certos rios não transportam quase

nada: a água do Negro, logo acima de

Manaus, é mais pura que qualquer

água de torneira de cidade. O Araguaia,

o Tapajós, o Tocantins são rios crista-

linos.

O que caracteriza uma floresta é que

ela é formada por árvores de altura

bastante uniforme, cujas copas se to-

cam, formando o que se chama um

"dossel". 
Dessa maneira, a mata é som-

bria, o sol só chega ao chão em poucos

¦r >
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Gravura do naturalista Alexandre R. Ferreira

epíirticifwcao

no desenvolvimento

amazônico

0 \

^ 

f 
íl

INAJA-PECüfiUA &AGRMA.ÍA?

Sede. Ruc XV de Movem bro, 226 
- 'O? a rtdai,

sala 1004 - frele^ -*A *

São Paulo-íua Nestoc a 125 - 5 
* 

a raíar

Conj. 52 - Éone: 256-81*3 
f •

r* 
\ •

¦

K



Shell, Massey-Fersuson, Fotopfcca
i e mais 240 empresas branleuas
entraram no melhor negocio do mundo.
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Investimento de Cr$ 9.000.000,00.
Projeto aprovado pela Sudam.
Rua Santo Antonio 432, Conj. 917 - Tel. 1873 - Belém, Pará.

Rua Evaristo da Veiga 45, grupo 1101 - Tels. 222-9400 e 242-9006
- Rio, Guanabara.
Visite nossas plantações em Salinópolis. Pará: Rua S. Tome, 1354.
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KAUNA continuação

O 
parente 

mais

próximo 
do

gorila, entre

nós, seria

talvez o

mapinguari,

horrendo

macacão

roubador de

mulheres.

O leão é um

animal 
que

vive em 
grupos

exclusivamente

nas formações

abertas. Não

teria condições

de viver nos

nossos cerrados,

e ainda menos

na floresta.

lugares e em certas horas. Tôda a eco-

logia da floresta é dominada por êsse

fato No dossel, a evaporação de água

é violenta, mas abaixo dêle a umidade

é elevada. A falta de luz impede o cres-

cimento de muitas espécies de plantas

baixas. Assim, a mata é bastante limpa

e desimpedida, bem ao contrário da im-

pressão corrente, de que seja intrincada

e densa.

Não temos o gorila, 
só o mapinguari

Vamos para a fauna, começando pe-

los mamíferos. E, entre eles, pelos ma-

cacos, que são o grupo mais numero-

so s diversificado. Constituem um grupo

sul-americano autóctone; seu parentes-

co com os do Velho Mundo é remoto.

Os primatas superiores da região tro-

picai da Ásia e da África pertencem a

dois grupos: os cercopitecídeos e os an-

tropóides. Os últimos são os nossos pri-

mos-irmãos: o gorila, o chimpanzé, o

orangotango e os gibões. É um grupo

que nunca existiu na América do Sul.

Seu parente mais próximo entre nós se-

ria talvez o mapinguari, um ente fan-

tástico do folclore amazônico, horren-

do macacão roubador de mulheres (len-

da muito difundida na Amazônia).

Os outros símios do Velho Mundo, os

cercopitecídeos, têm muitas espécies se-

melhantes às nossas — bichos que vi-

vem em bandos relativamente pequenos

nas florestas. Por outro lado, muitas es-

pécies se adaptaram à vida no chão, nas

formações abertas. Êstes animais vivem

em bandos e às vêzes atingem grande

porte. Os nossos são todos arborícolas

e, com uma única exceção (o bugio-do-

cerrado), vivem nas matas. Há nume-

rosas espécies, desde os sagüis minús-

culos até os guaribas, ditos bugios no

sul, cujos bandos são chamados 
"cape-

Ias", sendo um macho velho o chefe,

ou 
"capelão". 

Êsses animais param em

certos lugares para uivar em conjunto,

e o ronco resultante é o barulho mais

impressionante da hiléia — infalível-

mente põe o noviço para correr. No en-

tanto, o bicho é inofensivo e a carne

é boa. Uma espécie de macaco adaptou-

se à vida noturna, o macaco-da-noite

ou adufeiro, êste último nome dado

porque êle também ronca, se bem que

modestamente.

A grande maioria dos outros mamífe-

ros encontrados na mata amazônica

pertence a grupos que não são exclusi-

vos da floresta, mas ocorrem em todos

os ambientes. Tatus, tamanduás, onças

e outros gatos, cachorros-do-mato, vea-

dos, porcos-do-mato, lebres, antas são

animais que ocorrem também no cer-

rado e mesmo na caatinga.

Falta-nos algo parecido 
com o leão

Vale aqui uma digressão para dizer

que no Brasil não há, ao contrário da

África, nem mamíferos muito grandes,

nem mamíferos que vivam em grandes

bandos. Nossos maiores herbívoros —

antas e veados — são de porte bem

modesto e vivem no máximo em gru-

pos familiares, que não se podem nem

de longe comparar com os enormes re-

banhos de antílopes e zêbras da África.

Isso talvez seja explicado pela baixa

qualidade nutritiva de nossas gramíneas

nativas. Animais grandes e de rebanho

são habitantes de formações abertas —
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Remanso Açu

responde ao 

K 
-

seu investimento

com bons lucros
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Sala 1004 - Belém, PA - Escritório S. Paulo: R. Conselheiro

Crispihiano, 344 - 12.° and. - Conj. 1206 - Tel.: 35-7340

Uma das

espécies de

candiru tem

a fama de

nadar contra

a corrente

de urina de

quem 
a verta

na água e

assim 
penetrar

na uretra

do infeliz.
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zônia 
"V

e a

última

grande

reserva

natural

do mundo.

E está

sendo

conquistada

agora

Nos sabemos

ESTAMOS

PRONTOS PARA

CONQUISTAR

o UM PEDAÇO

,\DA AMAZÔNIA

-n 
PRÁ VOCÊ.
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corno você podo

se tornar

proprietário de

fazendas, sítios, *

V—

glebas na

Amazônia ou no

Centro-Oeste. d
r

Possuir boas pastagens, 
'

aguadas^ benfeitorias, e

aproveitar os lucros de um

rebanho perfeito e dos bons

preçcs.

Consulte-nos.

ESCRITÓRIO JURÍDICO CONTÁBIL

Rua Barão do Rio Branco, 458

I 
jü 

Salas 101/102.

Campo Grande - Meto Grosso

campos, savanas, etc. As forragsiras

que ocorrem nos campos brasileiros são

fracas 
— veado í anta comem mais

fôlhas de árvores que de capim. Todos

os bons capins que se plantam para o

gado no Brasil são de origem africana.

Ligado a esse problema 
dos grandes

herbívoros está o dos grandes carnívoros.

Comparável (pràticamente 
igual, aliás)

à nossa onça é o leopardo africano.

Falta-nos, porém, qualquer coisa que

corresponda ao leão. Êste é um animal

que vive em grupos, exclusivamente nas

formações abertas, predando rebanhos

de herbívoros; não teria condições nos

nossos cerrados.

Passando às aves, encontramos na

Amazônia a fauna mais rica do mundo.

São cerca de 1 800 espécies, contra

apenas 1 300 na floresta equatorial do

Congo, a rival mais próxima. 
Ao con-

trário dos animais terrestres, tipicamen-

te das florestas, a Amazônia exibe uma

fantástica coleção de aves aquáticas e

ribeirinhas em seus campos de várzea,

pântanos e lagos. Não são aves caracte-

rísticas da região — 
garças, jaburus,

colher eiros, curicacas, cauauãs, sara-

curas, etc. —, mas espécies de ampla

distribuição. As aves características

estão dentro da mata. No andar do chão

e nas árvores baixas temos os macucos,

os mutuns, os jacamins. Nas copas te-

mos algumas das aves mais lindas do

mundo, tais como saíras, cotingas, tan-

garás. Os cantores são muitos e melo-

diosos sobressaindo-se os rouxinóis, os

corrupiões e, òbviamente, o notório

uirapuru, que é um parente da nossa

humilde corruíra.

A vigorosa tribo dos papagaios é ri-

ca, variada e abundante. A chegada de

um bando de milhares para dormir

gregàriamente em uma única árvore é

um espetáculo lindo. Como é o de um

casal de araras conversando em um cas-

tanhal (embora os donos do castanhal

não achem graça nenhuma, e até colo-

quem a prêmio o bico do bicho).

a?" 
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Pescador segurando um pirarucu
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informaçao publicitária

A Amazônia

vai transformar s«i imposto

de renda em 
$ 

Eílet-Mignon

A abóbada celeste tingia-se

de vermelho, incendiando o hori-

zonte.Todos já estavam de 
pé 

e

podiam se deleitar com o ama-

nhecer da Amazônia. Sentia-se

um cheiro forte de mato úmido

do orvalho e ouvia-se uma incrí-

vel mistura de vozes de pássaros

que, 
ora se desordenavam, ora se

tornavam harmoniosas, dando a

impressão de terem sido organi-

zadas por um maestro. Antonio

José Junqueira Vilela, sentado

numa cadeira, devorava com

apetite a primeira 
refeição ma-

tinal. 
"Tenho 

uma grande 
satis-

fação em saber que posso parti-

cipar do desenvolvimento ama-

zônico. Olho esta terra e já posso

ver um grande 
número de pessoas
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com emprêgo fixo, assistência

médica, escolas, elevação dos sa-

lários, uma série de vantagens

que 
advem da implantação dêsses

nossos novos projetos aprovados

pela SUDAM: Pecbrás e Jun-

queira 
Vilela".

O dia já estava claro. Anto-

nio José Junqueira Vilela, diretor

presidente 
da Pecbrás 

— 
Cia.

Pecuária Brasileira e da Agro

Pecuária Junqueira Vilela S/A.,

levantou-se para 
inspecionar o

trabalho de implantação da

Pecbrás: estradas para 
trânsito

na gleba, currais, cercas, portei-

ras, estábulos. 

"Estão 

progra-

madas uma s^rie do outras cdifi-

cações que 
serão iniciadas o mais

breve possível: sede, administra-

ção e casas de empregados, depó-

sito, casas para 
máquinas, ofici-

nas, e já 
está construído um

campo de pouso. 
A emprêsa

adquirirá equipamentos para pe-

cuária e agricultura, aparêlho de

rádio-comunicação, veículos, mó-

veis e utensílios. Na Junqueira

Vilela já estamos no fim de sua

implantação. Durante a derru-

bada das matas para 
formação

dos pastos, tôda a madeira está

sendo comercializada. Na Pec-

brás, estão sendo formados 9.080

hectares de pastagens com capim

colonião o, na Junqueira Vilela

14.460 ha. O objetivo principal

de ambas é a criação e engorda

de gado 
bovino, com um rebanho

permanente 
de 18.000 vacas mes-

tiças, produzindo 
anualmente

13.000 bezerros. As vacas mes-

tiças serão cruzadas com repro-

dutores nelore mocho, obten-

do-se gado 
de excelente quali-

dade".

Antonio José Junqueira Vilela

sendo de uma das famílias de

maior tradição da PECUÁRIA

BRASILEIRA caminha com se-

gurança, enquanto fala da im-

plantação 
da Pecbrás e Junquei-

ra Vilela S/A. 
"As 

duas emprêsas

localizam-se aqui no Município

de Diamantina, Estado de Mato

Grosso. Surgiram por 
iniciativa

minha e do meu irmão, José Mar-

cos Junqueira Vilela.

Rentabilidade do projeto

A hora do almôço chegou

depressa. Antonio José falava

com entusiasmo dos dois novos

projetos. 
Explicava, agora, a

lucratividade e as vantagens de

se investir na Amazônia, fazendo

comparações com São Paulo.

"Em 
1 alqueire de terra paulista

de valor muito alto é possível

engordar no máximo 3 bois, Lm

l alqueire de terra nova da Ama-

zônia de valor baixo é possível

engordar de l a 5 bois. E claro

que isso é uma grande 
vantagem

para qualquer 
investidor. Ade-

mais, após a execução dos pro-

jetos, 
o patrimônio 

das emprêsas

será muito superior ao capital

investido face ao aumento do re-

banho e valorização das terras.

E não se deve esquecer que 
in-

vestir, hoje, na área da SUDAM,

é um grande 
negócio. Apoio go-

vernamental, dedução de impôs-

to de renda, clima favorável à

pecuária, qualidade 
das terras,

mais bois 
por 

hectare, fi por 
isso

que 
ou sempre di^o: a Amazônia

vai transformar om $ Filet-

Mignon o imposto do ronda de

muita gonte".

I



FAUNA continuação

Cobras venenosas são raras na mata

Um mito amazônico: as cobras. Con-

versando com qualquer caboclo brasilei-

ro sôbre as cobras de sua região, temos

imediatamente a informação do eleva-

do número de espécies venenosas 
— em

geral, pràticamente 
tôdas. (E nem só

caboclos ignorantes compartilham des-

sa idéia.) Na verdade, há cêrca de 530

espécies de cobras na América do Sul,

das quais umas oitenta são venenosas,

incluídas as corais (cêrca de trinta). As

serpentes, e especialmente as venenosas,

são raras na floresta.

O mais temível ofídio da Amazônia

é a surucucu pico-de-jaca, que passa

dos 3 metros e secreta grande quanti-

dade de um veneno muito forte. É um

animal que se distribui da América Cen-

trai ao Estado do Rio, sempre na mata

densa, ao contrário da cascavel, que

vive nos campos (inclusive nos da Ama-

zônia) e não entra na sombra. Há ainda

uma linda jararaca arbórea, verde com

linhas douradas, que existe desde a mata

amazônica até o Espírito Santo.

Sucuris e jibóias são comuns na Ama-

zônia, mas de maneira nenhuma pecu-

liares a ela, de vez que têm amplíssima

distribuição, tanto geográfica quanto

ecológica.

Quanto aos peixes, temos de nôvo

uma fauna espetacularmente abundan-

te e variada, sem rival no mundo. Co-

nhecem-se cêrca de 1 500 espécies, mas

é certo que uma melhor exploração da

fauna leve êsse número a 2 000. A ba-

cia do Congo, de nôvo a segunda can

didata, não chega a mil.

Como a Amazônia é a região onde

se formaram e de onde irradiaram as

faunas fluviais do continente, poucos

grupos são exclusivamente amazônicos.

Mas há muitas espécies realmente no-

táveis. O aruanã e o pirarucu pertencem

a grupos muito antigos, com parentes

na África e na região oriental. A diver-

sidade dos 
"peixes 

de couro" (bagres e

seus parentes) 
é enorme, abundando

espécies grandes, tais como a piraiba

(a maior), a pirarara (cuja banha, mis-

turada à alimentação, muda o verde dos

papagaios em amarelo) e diversos suru-

bins.

Entre os peixes de escama é notável

a presença 
de alguns grupos, no geral

marinhos, como o cação e algumas pes-

cadas. Os dois grupos maiores própria-

mente fluviais têm fortes relações com

a África — não há peixes 
de afinidades

norte-americanas na Amazônia. Espé-

cies notáveis são o tambaçui (o pacu-

guaçu do sul), a infinita variedade de

acarás e, óbviamente, as piranhas.

As piranhas (há cêrca de vinte espé-

cies na América do Sul, com distribui-

ção muito ampla) são animais tão fa-

mosos quanto mal conhecidos. Conheço

meia dúzia de pessoas que tiveram de-

dos do pé ou da mão aparados por pi-

ranhas, tendo visto jacarés e tartarugas

mutilados por elas, mas nunca estive

presente a nenhum acidente grave, nem

em lugar onde um tivesse acontecido

recentemente. Os estragos que fazem

nas rêdes de espera, e nos peixes por

elas presos, são enormes; a carne é boa.

sendo a preferida de muita gente.

Outro peixe muito cercado de legen-

das é o candiru. Êste pertence a uma

família de bagres, com nadadeiras e bar-

bilhões muito reduzidos. Os candirus

(há muitas espécies) literalmente roem

a carne dos peixes, chegando a penetrar

no corpo dêles. Uma das espécies tem
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Santa Helena começou a fabricar

tecidos em 1906. E rapidamente se

firmou como criadora de tecidos de

alta classe. De 
grande qualidade.

Atualmente, «a está mais viva

do 
que 

nunca. Produzindo a todo

pano, 
tecidos 

que 
fazem a moda.

Santa Helena 
- 

uma emprêsa

de bom 
gôsto.

S.A. FABRICA de tecidos

sh Santa Helena

Petrópolis 
- RJ..

mv.
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Entre 
pele 

caminho certo e

pela porta 
da frente.

Entre 
por 

Anápolis.

Entrocamento rodoviário dos

mais importantes, Anápolis 
põe

sua indústria em contato com um

mercado amplo como a 
própria

Amazônia, sem 
que 

você esteja

exposto aos 
perigos 

da selva.

O seu Centro Industrial está

aberto a todos aqueles 
que

querem 
atingir Belém, Brasília,

Goiânia, e outras 
plagas.

Gas engarrafado, tecidos,

fios sintéticos, calçados, oleos

comestíveis, 
produtos

alimenticios em latas, tudo isso

é fabricado na cidade e

consumido na região.

A mãe de obra custa bem

menos 
que 

nos 
grandes 

centros.

O terreno é de 
graça. 

A

agua fica 
por 

conta da 
prefeitura.

Sua industria vai sentir-se

jovem 
e forte com os incentivos

fiscais, com a energia elétrica

farta.

Antes de enfrentar a selva

pense 
em Anápolis e conquiste

a Amazônia com ela.

HI

Projeto

Anápolis

Industrial

A 
prefeitura plantando 

o futuro



Mais de
70 empresas
já investiram
no plano
de expansão
da COPISA

Em conseqüência, a partir deste
ano. a COPISA passa a produzir
tambem oleos de amendoim e
de mamona para fins químicos
e industriais
Atualmente a COPISA transforma
o babaçu em oleos comestíveis,
margarina, óleo bruto, sabão, gli-
cenna e ainda, subprodutos para
exportação
Opera dentro de padrões tecno-
lógicos internacionais, com alto
índice de automação e modernos
métodos de comercialização e
gestão empresarial, o que deter-
mina. em termos de resultados,
o êxito atual do empreedimento.
e define suas novas metas para
o sucesso.
A COPISA representa um invés-
timento. aprovado pela SUDAM
em caráter prioritário, de ordem
de 24000000.00 de cruzeiros,
implantados no Maranhão em
benefício de sua agroindústria
pela iniciativa do Grupo José
Santos, e a confiança dos invés-
tidores na capacidade de nosso
Estado

^H ^r

Cia Pinheirense Industrial
R. 14 de Julho, 99 - São Luiz - MA

Outra realidade
Maranhense
em pleno
desenvolvimento:
COPASA

Projeto autorizado pela SUDENE,
elevação do capital social para
Cr$ 12.000.000,00 dividido em
ações nominativas entre ordinán-
as e preferenciais de Cr$ 1 00
A base física do empreendimento
é constituída pela Fazenda Sáo
José, situada no Município de
Santa Helena no Estado do Ma-
ranháo, área de 10.317.00 ha com
excepcionais condições para atm-
gir os objetivos a que se destina.
cerca de 100 kms de Sáo Luis,
servida pelo Rio Lontra e suas
ramificações.
Com a mobilização de recursos
derivados dos artigos 34 e 18. a
COPASA objetiva essencialmen-
te implantar, em bases racionais,
a exploração de bobmos buba-
linos e seus derivados
Após concluída a implantação do
empreendimento espera-se atm-
gir metas que concorrerão com
marcantes modificações na agro-
pecuária do Maranhão, implicam
do em repercussões de âmbito
macroeconômico regional, em be-
nefício inclusive dos estados limi-
trofes. e consequentemente de
importância para todo o Brasil

mt mt
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Cia Pinheirense Agro-Pastoril
Av. Getulio Vargas. 80 - Pinheiro MA



Com licença da

Transamazônica, nós

vamos falar de uma

estrada maior do 

que 

ela.
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Lado a lado com a

Transamazônica, está sendo

construída outra estrada 
gigantesca.

Uma estrada 
que 

não se vê,

mas 
que 

cada brasileiro tem diante

de si.

Ê a estrada da cultura.

Da comunicação.

Da oportunidade igual 
para 

todos

Nós também participamos 
dessa

obra de integração.

Editando 
guias 

informativos 
que

facilitam o intercâmbio entre as

cidades da região amazônica e destas

com o resto do 
pais.

E também distribuindo livros

didáticos do Ministério da Educação

e Cultura, para quem 
raramente

tinha acesso a êles.

Ê a nossa maneira de fazer com

que 
cada brasileiro encontre a sua

estrada.

ED/TÕRADEGWASLTBS.A.

ajudando a integração nacional.

g
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FAUNA continuação

Será 
que 

seu d lesei vai

comemorar 
a inauguração

dalVansamazônica?

No dia em que a

Transamazônlca fôr inaugurada,

com a presença 
do Ministro

dos Transportes e de

altas autoridades civis e militares,

você gostaria 
de ver o

seu diesei entre a assistência?

É fácil: leve um equipamento

Dieselimpo para o seu

canteiro de obras na Amazônia.

Êle vai impedir que a

poeira, 
a areia, a parafina,

os óxidos metálicos e a umidade

do óleo diesei comum

cheguem ao motor do seu

caminhfio, diminuindo o

rendimento, encarecendo a

manutenç&o e estragando peças

vitais do sistema de injeçfio.

Veja na foto á direita

o que o Dieselimpo faz para

aumentar a vida do seu diesei.

E garanta 
a presença

dêle na festa da Transamazônlca.

É bem sabido

o fato de que

certas partes

do corpo do

bôto têm

podêres 
mágicos

na esfera

amorosa e são

vendidas em

tôdas as feiras

e mercados

da Amazônia.

A sujeira fica aqui e nfio no motor

do seu caminhão.

Hill DIESEllHPQjM

PATCNTf N -76178

Fabricado por

HORUS SERRA I2DA.

tNQCNHClHOS

80 anos de experiência e tradição em filtragem.

Matriz Sfto Paulo: Rua Paulino Guimarftes, 121 - Fones: 228-3122/228-3950

228-3616 
- PBX 

- Caixa Postal: 4853 
- End. Telegrático: 

"FILTRABEM" - SP

Filial Rio de Janeiro: Avenida Rio Branco, 185 - Sala 1610 
- Fone: 222-4223

a tania de nadar contra a corrente da 

j

urina de quem 
a verte na água. e de

assim penetrar 
na uretra. Isso é apenas

parcialmente 
um mito. O peixe nao

sobe da maneira descrita, mas e atrai-

do por urina e há casos na literatura

de ataques diversos e até de remoção

cirúrgica.

A tartaruga chega a 90 centímetros

Animais aquáticos também cercados

de mitos são os botos. São 
4 
companhei-

ros do fundo", 
"encantados", 

ou seja,

viram gente em certas ocasiões, sempre I

relacionadas com mulheres. Levam suas

conquistas para 
o fundo do rio onde

lhes proporcionam 
tantos prazeres, que

as seduzidas não pensam 
mais em outra

coisa. Sua potência generativa 
é tama-

nha que, às vêzes, a passagem 
de um

bôto pela sombra de uma môça pro- I

jetada na água resulta em imediata gra-

videz, especialmente se a môça estiver

de vermelho. Eu já vi um batistério ano-

tando como pai 

"Bôto", 
e conheço uma

árvore onde um dêsses encantados, na

sua figura humana, foi surpreendido e

morto. É bem sabido que certas partes

do corpo do bôto (o ôlho, por exemplo)

têm grandes podêres 
mágicos na esfera

amorosa, e são vendidas em tôdas as

feiras e mercados da Amazônia. Mas

só devem ser compradas de pessoa de

confiança, pois o sexo é essencial^ e

qualquer engano pode ter conseqiien- 1

cias desastrosas.

Essas lendas sôbre o bôto fundam-se

no fato de que, apesar de sua forma

de peixe e da pele sem pêlos, êle é um

mamífero. Há na Amazônia duas es-

pécies, o pretinho, ou tucuxi (muito

mais inteligente e arisco) e o bôto-bran-

co (também dito vermelho ou malha-

do) maior e menos vivo. I

Ainda na fauna aquática temos os ja-

ca rés. Há na Amazônia quatro espé-

cies: o açu, o tinga e duas outras, mais

raras, conhecidas conjuntamente como

pedra. O açu é o maior de todos, bem

escuro, quase prêto. Sempre foi muito

caçado pelo couro e é difícil ver hoje

exemplares de 3 metros ou mais; anti-

gamente havia até de 5. Êsse tamanho

é inferior ao dos grandes crocodilos

da África e Ásia, que chegam aos 8 me-

tros. Também a periculosidade do açu

é mínima comparada com a dos seus

parentes do Velho Mundo. O tinga é

pequeno, raramente chega a 2 metros

e meio. Não faz muito que seu couro

tem valor comercial; antes só era per-

seguido pelos criadores de gado, pelos

danos que causava à criação.

Finalmente, temos as tartarugas. A

grande tartaruga amazônica, chamada

por êsse nome especificamente (as de-

mais têm nomes próprios), é um bicho

extraordinário. Sua carapaça chega aos

90 centímetros. Com sua carne, sangue

e vísceras fazem-se tradicionalmente de-

zoito pratos deliciosos. Costuma pôr

seus ovos socialmente, manadas de cen-

tenas de exemplares sucedendo-se noite

após noite em certas praias ("tabuleiros")

privilegiadas e utilizadas regularmente

todos os anos.

Outra espécie do mesmo gênero, o

tracajá, é apreciada também pela car-

ne, mas principalmente pelos ovos. Em

certas regiões, a palavra 
"ovos", 

sem

qualificação, refere-se a ovos de traça-

já; os outros são especificamente 
"ovos

de galinha". Na época das águas bai-



Uma emprêsa

como a Coca-Cola, não

pode perder 
a

continuidade de uma

perfeita 
distribuição dos

seus 
produtos.

Por tõdas as

estradas, ou mesmo nos

piores 
caminhos 

que

conduzem aos bares mais

escondidos, não 
podem 

faltar

Coca-Cola e Fanta.

G não faltam mesmo.

O seu fabricante de

Coca-Cola dá agora mais uma

garantia 
disso, incorporando

os Caminhões Dodge

à sua frota.

A resistência dos

Caminhões Dodge

á é conhecida no Brasil

nteiro. O seu chassi

super-reforçado,

possibilita 
maior

capacidade de carga

...

-v**89fe
— > ¦¦¦ pH ' ./J
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E

E 
porque 

têm maior

otência e maior torque, os

aminhões Dodge

desenvolvem mais

velocidade.

Chegam 
primeiro,

sem atraso. Mesmo nos bares

mais escondidos.

Siga o exemplo do seu

fabricante de Coca-Cola.

Melhore a distribuição

dos seus 
produtos,

colocando os Caminhões

Dodge na sua frota.

DODGE. EM APENAS

2 ANOS, A MAIS

COMPLETA LINHA DE

CAMINHÕES FABRICADA

NO BRASIL:

D-900 (Gasolina e Diesel), D-700 (Gasolina

e Diesel), D-400 e Pick-up.

Cap. de carga: de 709 kg até 22.500 kg

Potência : Gasolina - 196, 198 e 203 hps

Diesel - 140 hp

Êinnnn chrysuer

ÊÊÊ0m0mm^Êmm do brasil
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CALÇAS RAYM0ND

B MELHOR ROUPA 00 BRASIL.'

FABRICADA NO

ZONA FRANCO DE MANAOS,

A AMAZÔNIA esta ao seu alcance. Aplique ate 50}/o do seu Imposto de

Renda na roupa 
que 

você veste. Estamos em 
pleno 

funcionamento,

abastecendo todo o mercado brasileiro de confecções. Podemos assegurar

ao seu investimento 12% de dividendo e 
participação 

integral.

COLABORAÇÃO

DO BANCO DO ESTADO

DO AMAZONAS S/A.

INDUSTRIA DE ROUPAS

Decida hoje mesmo por um excelente investimento procurando 
um dos nossos endereços:

S. PAU l O RUA MAJOR DIOGO N.° 296 - TEL.: 34 9890 e 37-3198 - SÃO PAULO

RIO RUA RODRIGO SILVA N.° 18 - TEL.' 222-86 16 - GUANABARA

MANAUS: RUA RECIFE N" 1.600 - TEL.: 2'3138 - AMAZONAS
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xas é uma verdadeira mania a caça aos

ninhos de tracaiá 
— há quem tsnha

cães e até cavalos ensinados para isso.

A fauna de insetos d* Amazônia é

tão mal conhecida que não é possível

fazer nenhuma estimativa de número de

espécies. Em todo caso. sabemos de

uma grande 
variedade de borboletas.

Temos certeza de que os parasitos 
de

plantas (brocas de madeira, percevejos

do mato, minas) devem ser muito diver-

sificados, pois a diversidade de plantas

é enorme. E conhecemos uma grande

quantidade 
de insetos sugadores de san-

gue e transmissores de moléstias 
—

desde as diversas formas de malária até

viroses obscuras, mas nem por isso me-

nos importantes.

Um grupo de invertebrados em que

a Amazônia é pobre é o dos moluscos

terrestres. Êsse fato aparentemente ba-

nal tem, no entanto, uma importante

significação ecológica: indica falta de

cálcio, indispensável à formação da

concha.

Finalmente desejo fazer uma pausa para

uma palavra 
sôbre o conhecimento cien-

tífico puro dessa fauna. A compreensão

dos fenômenos evolutivos que se passam

no seio das grandes regiões florestadas é

essencial para o entendimento da evolu-

ção em geral, pois foi nas grandes 
áreas

tropicais que se originaram, ao longo

da história da Terra, as faunas dominan-

tes. Há três grandes florestas no mun-

do; a maior e a mais rica é a hiléia; a

maior parte da hiléia é nossa. Sôbre ela

sabe-se muito pouco. Acho que a nossa

responsabilidade é clara.

LEIA AINDA: a destruição da fauna

ama7.ônica, páginas 157 a 168, nesta

edição.

SAIJJBRIDADE

O pesquisador Camillo Viana, de

Belém do Pará, num trabalho paciente,

conseguiu catalogar mais de mil expres-

soes pejorativas e alarmantes sôbre a

Amazônia do ponto de vista médico.

Desde 
"inferno 

verde" até 
"maior 

com-

plexo patogênico do mundo". Êle, po-

rém, acredita em outra verdade:

— Prefiro aceitar a Amazônia como

uma área desconhecida do que como

uma área doente.

Camillo e outros pesquisadores que

estão convencidos de que a Amazônia

é um lugar tão habitável quanto qual-

quer outro dizem que as doenças são

males do homem e não das regiões.

A varíola, o sarampo e parece que

até mesmo a malária não existiam na

Amazônia antes da chegada dos bran-

cos — foram trazidas pelos coloniza-

dores. (Há até a hipótese de que a po-

pulação 
indígena pré-colombiana das

terras tropicais da América do Sul pode

ter alcançado mais de 100 milhões de

habitantes. A estimativa atual de 6 mi-

lhões não levaria em conta o fato de

que essas populações teriam sido dizi-

madas e praticamente desaparecido, após

o contato com os brancos e suas armas

e doenças.)

Mesmo assim há doenças que parecem

tipicamente da Amazônia. Entre estas

a malária está em primeiro lugar. Junto

com problemas de verminose, ela está

realmente presente em todo o território

amazônico. Desde a adoção do DDT e

da criação da Campanha de Erradica-

ção da Malária, a CEM (único serviço

público 
médico amplamente elogiado

pela 
maioria da população 

do interior

da Amazônia), sua incidência tem sido

reduzida sensivelmente.

Malária? Muito menos que 
antes.

— A malária não é uma doença tro-

picai típica da Amazônia. Ela foi pro-

blema na Europa, extinta nesse século.

E aqui no Brasil, ela só respeita o Rio

Grande do Sul. O resto do país é con-

siderado área malarígena.

É o que diz o dr. Agostinho Cruz

Marques, diretor da CEM para a Ama-

zônia ocidental (sede em Manaus), com

38 anos de idade, e doze de combate à

malária. Números fornecidos pelo 
dr.

Agostinho: desde a adoção do DDT,

em 1962, até o ano passado, o percen-

tual global da malária na Amazônia

ocidental (Amazonas, Acre, Rondônia e

Roraima) caiu de 31,5% para 3,1%.

Nessa área a CEM (com 110 lanchas

e 119 botes a motor) cobre uma área

de 2 186 074 km2 e atende a uma po-

pulação 
de 1 337 000 habitantes. Há

regiões, como a do médio Amazonas,

pràticamente 
sem problema de malária

(0,85% da positividade). 
E na região do

baixo Amazonas, onde vivem mais de

dois terços da população do Estado

(cêrca de 900 000 habitantes), a malá-

ria não existe como problema de saúde.

— Ali — diz o dr. Agostinho 
— o

sarampo chegou a causar maiores danos.

A visão que o major Getúlio Alves

Barros, médico-chefe do pôsto de saúde

do 5.° Batalhão de Engenharia e Cons-

trução (Rondônia), tem a respeito do

problema da malária não é exatamente

essa. ále diz que 75% das internações

em seu hospital são por malária, cal-

cuia que 10% do pessoal do batalhão

está atacado pela doença, e que 30%

do efetivo já estêve atacado. Conside-

rando-se ainda o caso dos que pegaram

mais de duas vêzes, o número de inter-

namentos por malária, nos cinco anos

da unidade em Rondônia, é superior ao

efetivo do grupo 
— 2 000.

O problema 
fundamental é que, 

sem

ter dado origem à malária, a Amazô-

nia apresenta condições ideais Par®

propagação: 
temperatura alta, umidade,

chuvas. São as condições ideais para 
o

mosquito anophele, seu transmissor. Exts-

tem mais de vinte espécies de anófeles,

mas com importancia na Amazônia so

há dois: o aquasalis e o darlingi. O dar-

Ungi atua em 95% da região í é con-

siderado o vetor mais importante da

malária em tôda a América Latina. O

aquasalis é encontrado nas proximidades

de Belém. Há duas espécies mais bran-

das de malária 
— a malariae e a vtvax

e uma violenta 
— a falciparum 

-»

de acôrdo com os parasitos (plasmódi-

os) transmitidos pela picada 
do inseto.

A doença é sempre transmitida pela

picada da fêmea, que apanhou os pias-

módios sugando o sangue de uma pes-

soa contaminada. E, nesse processo

a bem da verdade 
— a Amazônia parece

não ter culpa alguma. Como os inse-

tos têm vida curta e não transmitem a

doença entre si, não haveria propaga-

ção da malária se não houvesse pessois

contaminadas. (Hoje se investiga a pcs-

sibilidade de que o macaco também

sirva de intermediário na transmissão da

doença. A questão 
seria saber, então,

se já existiam macacos contaminados no

Nôvo Mundo antes de Colombo.)

Lepra, o problema 
mais grave

Quem 
pensa no futuro da Amazô-

nia deve se preocupar 
muito mais com

o problema 
da lepra, do que com a

malária 
— diz o dr. Paulo de Almeida

Machado que antes de ser diretor do

INPA (Instituto Nacional de Pesquisa

da Amazônia) foi diretor do Departa-

mento de Profilaxia da Lepra em São

Paulo. A situação, segundo êle:

A Organização Mundial da Saúde

considera grave o problema quando há

4,5 contaminados em mil habitantes.

Aqui na Amazônia, só o Estado do

Acre tem 8 por mil.

As condições de clima (quente e úmi-

do), a higiene precária e a nobreza pa-

Vivente de Lábrea: a miséria e não o ambiente é a causa das doenças.
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24.786.000 (vinte e quatro 
milhões, setecentos e oitenta e seis mil)

garrafas de Coca-Cola e Fanta serão prazerosamente 
tomadas ao ano no

Maranhão. Quem sacia tôda essa sôde é a Companhia Maranhense de

Refrigerantes, de São Luís. Ela ocupa uma área de 15.000 m2 e está situada no

entroncamento de tõdas as vias de acesso á capital do Estado.

Considerando a política de marketing orientada pela Coca-Cola, a Companhia

Maranhense de Refrigerantes está ampliando suas instalações.

Aumentando suas linhas de produção. 
Para atender a um índice de

consumo que sobe a 70% a a (69/70). Você pode participar dos lucros

dèste investimento, subscrevendo ações preferenciais (Dec-Lei 756/69 
-

SUDAM) da Companhia Maranhense de Refrigerantes, com

participação 
integral e dividendos de 12% a. a., ou comprando

ações ordinárias ou preferenciais 
classe B, na forma do artigo 14, com

abatimento de 100% do valor da subscrição, até 50% da renda bruta Vocô vai

ganhar 
dinheiro explorando uma coisa que 

não acaba nunca: a sôde dos outros.
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Invista em açôas da

COMPANHIA

MARANHENSE

DE REFRIGERANTES

Para suas apNcaçôos procura

pl. 
BANCO, DENASA

U I de investimento s.a.

Rio - Rua da Alféndaga. 28 - Tais.: 221.0S42 - 232.4379

Brasília - Edifício Pionsiras Sociais - Grupo 301 - Tal.: 42.1034

Sfto Paulo - Rua da Quitanda. 96 - 6.° andar - Tais.: 32 2117 - 37.8199

Balo Horizonta - Av. Amazonas. 311 - Grupo 705/8 - Tal.: 24.3047
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O Banco do Estado do Maranhão S/A

acredita no presente

e no futuro deste país.

Tem certeza, por 
exemplo,

que os projetos 
da SUDAM

são vitais para

o desenvolvimento de 5 057.490

quilômetros quadrados,

área da Amazônia, 2/3 do Brasil.

Reconhece o esforço que

ali se faz para 
a construção

de um Brasil melhor

para 
todos nós.

Por isso colabora com a SUDAM.

E colaborando com a SUDAM,

colabora também com você.

Tem agências em Barra do Corda

Caxias, Chapadinha, Colinas,

Imperatriz, Pindarã-Mirim,

Presidente Dutra, São Bento,

S. João dos Patos, Viana,

Vitorino Freire.

Possui um capital registrado

de CrS 15 000.000,00

e é agente financeiro

do Banco Central

(FUNAGRI. BID, FUNDECE),

BNDE (FINAME, FIPEME),

BNH (RECON, Projeto Empresa,

Mercado de Hipotecas).

Banco do Estado do Maranhão: a confiança no desenvolvimento brasileiro

BANCO DO ESTAQdjfo MARANHÃO S/A.

RUA TARQUÍNIO LOPES, 283 
—SAO LUIZ-MARANHÃO
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Manteve intactas ate aqui. suas imensas reser

vas naturais. No momento em que o Mundo

carece de espaço, de minério, de agua doce.

o Brasil abre a Amazônia aos brasileiros.

De todas as partes 
capixabas, goianos, gau

chos. vem chegando. animados por uma fe

que e muito brasileira.

MUL.TINAVI S A. INDUSTRIA NAVAL diz

"PRESENTE" 
ao esforço nacional. Com o de-

cisivo apoio da SUDAM, esta implantando na

Vila Icoaracy. município de Belem. um esta-

leiro para a produção 
do barcos de pesca. E a

nossa contribuição ao processo 
de desenvolvi-

mento brasileiro.

Todos os olhos estão voltados para 
a Amazo-

rua. e ouvidos atentos ja podem 
ouvir 

- 
par-

tindo da selva e do rio-mar. os acordes do

Hino da In d e p e n d o n cia.

E uma nova e poderosa 
turbina, uma forca

nova que se agiganta, o poder 
interior do ho

meni que se dispõe a realizar coisas grandiosas.

O Brasil mostrara ao mundo todo 
"com 

quari

tos paus 
se faz uma canoa".

Ja estamos Ia para 
ajudar. Trabalhando e

c a n t a n d o.

MULTINAVI S.A.

INDUSTRIA naval

Escritório Tt.n^si C.inipov «6$ S.

Grupo S0> E5 c 11 m PA

E > t .111' i r o k v t r d.i do O u t c i r o ICOARACY

Bcicm PA

Captação d^ Recursos

PLADEMA - Plan Adm. Empr. Ass, Ltda.

Av. Paulista. 100? - 20. - cj. 2004 - SP
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Escreva a

Sem o menor preconceito, a

SheafTer fabrica canetas

para todos os gostos
e bolsos.
Não importa se v. compra

um conjunto luxuoso em

ouro ou prata, ou uma

simples esferográfica;

o que a SheafTer quer é que
v. seja recompensado pela

qualidade, durabilidade e

beleza de seus produtos.
V. vai ficar tão satisfeito

ao escrever com uma

SheafTer, que achará pouco
o que pagou por ela
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SALUBRIDADE continuação

A Amazônia, em

si, uma região

doente?
"A 

verdade é

que* há setenta

anos, a febre

amarela matou

um terço da

população de

Campinas, SP.

Pergunto: a

febre amarela

ainda mata

gente por lá?"

recém determinar que a lepra seja o

grande problema médico da região, acre-

dita o dr. Almeida Machado. A roupa

é pouca, as noites no interior da mata

são frias, os agasalhos são os mesmos

para toda a família, não se lava a rou-

pa porque custa a secar, mora-se amon-

toado porque não há meio de ser de

outra forma.

Uma ilha de lepra no Solimôes

O controle efetivo é praticamente
impossível. O doente não e procurado.

Quando êle se apresenta, já contagiou

muita gente. Assim, qualquer índice de

prevalência de lepra na Amazônia de

hoje pode ser multiplicado por três, diz

êle. Ainda uma vez o fato não deve de

forma alguma assustar os colonizadores.
Explica o dr. Almeida Machado:

— A Noruega, por volta de 1890, era

um dos maiores focos do mundo. O

problema estava relacionado com a fal*

ta de higiene. Hoje, a Noruega não tem

um leproso sequer. Curou-se com o de-

senvolvimento e a educação sanitária.
A lepra é a única doença que se com-

bate nas pessoas sãs.
Na Amazônia, os leprosos prática-

mente têm apenas um caminho: o isola-

mento nos altos dos rios (quando são
repelidos pela própria família). Existe
uma ilha (Aramaçá) de cerca de duas
mil pessoas, no alto Solimôes, com qua-
se 70% de leprosos. Os médicos — são

apenas três os especialistas em toda a

Amazônia —, quando são procurados,
geralmente a doença já atingiu um grau
irreversível.

Ignorância + pobreza = doença

Toda a doença na Amazônia —

diz o dr. Paulo de Almeida Machado —

vem do binômio ignorância-pobreza.
Essa tese da doença do subdesenvolvi-
mento não é muito aceita no Brasil.
Ninguém gosta de se considerar um
subdesenvolvido. A verdade é que, há
setenta anos, a febre amarela eliminou
um terço da população de Campinas,
SP. Pergunto: a febre amarela ainda
mata gente por lá? Não. A. região se
desenvolveu. Foi aplicada a única va-
cina necessária agora na Amazônia:
saúde pública, educação sanitária.

O dr. Camilo Viana traça um qua-
dro impressionante:

No Pará, 49% da população até

quatro anos de idade morre de disen-
teria e desidratação. O índice de vermi-
nose, se levado a sério, é de 99%.
A gente pega um indivíduo e êle é por-
tador de pelo menos oito enteroparasi-
tas. Êle tem parasitismo crônico e múlti-

pio. E é a base da pirâmide. Dele para
sua família e sua pequena comunidade,

povoado ou cidade. Dela para o muni-
cípio e depois para o Estado. Por fim,
vem a Amazônia toda como portadora.

Dr. Cruz Marques Dr. Paulo A. Machado



O TEREX TS-24 tem fama

que 
chega longe. Fama de

macho 
que 

abre estradas,

entra na lama, atravessa pân-

tanos. Macho que 
vai aonde o

resto encalha.

Por isso âle foi 
para 

o

norte. Foi tirar o sossêgo da

Amazônia. A Construtora

Mendes Júnior e a Andrade

Gutierrez sabem disso. O

TEREX TS-24 vira uma onça

naTransamazônica. Eonça

das bravas. Faminta. Ronca

forte e sai fazendo aterros,

escavando e transportando

terra para 
dar forma à estrada.

O TEREX TS-24 trabalha

impetuoso, rasgando o verde

amazônico e causando inveja

aos outros e ao rio 
pela 

sua

fúria. Sua potência 
bruta é de

659 HP. Sua capacidade de

carga ó de 36.288 quilos 
ou

80.000 libras. E tem tração

nas quatro 
rodas.

O imponente TEREX TS-24

ó composto de trator e

scraper e a qualidade 
é GM.

O resto ó 
prosa.

CARACTERÍSTICAS DO TRATOR:

1. Motor GM-Diesel 12V-71, de 2 tempos.

2. Transmissão Allison CLT-5840, hidráulica, com 4 marchas.

3. Eixo motriz tipo planetário.

4. Direção hidráulica.

5. Pneus sem câmara montados em aros de 711 mm.

6. Frenagem independente nas quatro rodas.

CARACTERÍSTICAS DO SCRAPER:

1. Motor GM-Diesel 6-71, de 2 tempos.

2. Transmissão Allison TG-604. hidráulica (Power Shift)

com 3 marchas à frente.

3. Lâmina de corte com quatro seções.

CARACTERlSTICAS DO TRATOR:

1. Motor GM-Diesel 12V-71, de 2 tempos. CARACTERlSTICAS DO SCRAPER:

3 EUo^otriz^i^o'D°an«tJrio840' 

hidr6l"'Ca' C°m' 1. 

Motor GM-Diese. 6-71. de 2 tempos.

I. Di*e<p8o hidrSulica. * 
TrensmissSo Allison TG-604. hidrftulica (Power Shift)

5. Pneus sem cSmara montados em aros de 711 mm. com 3 marchas & frente.

6. Frenagem independente nas quatro rodas. 3. Lfimina de corte com quatro segdes.
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A Fazenda Paraporã

localiza-se no município

de São Domingos do Capim,

a somente 140 Kms.

de Belém, por Rodovia

asfaltada (BB), mercado

consumidor do momento

e o maior sem dúvida

alguma, futuro porto

de exportação do País. Quem está

em Belém, está 1/3 mais perto

dos mercados consumidores europeus,

norte americanos e outros com

relação aos portos exportadores sul

americanos, proporcionando assim

frete mais barato e maior rapidez.

Eis uma das razões porque 2P

e um investimento de muita renda.

paraporã fe*

GRUPO MEINBERG - RIBEIRO DE MENDONÇA

assim caminha
a humanidade
Meias ACO

para o papai,
ACINHO para
o filhinho.

meias

Maureen voltou

com uma febre

de fim de tarde,

Hamilton pegou
um vírus

desconhecido,

Raimundo veio

com umas

manchas

na mão e no

corpo. Tudo

isso desapareceu

como tinha

aparecido:

misteriosamente.

SALUBRIDADE continuação

Se quiser ir mais longe, pode pôr o

Brasil nessa pirâmide e, no final, a

América Latina.
Hamilton Gondim, médico de Porto

Velho, ajuda a compor o cenário:
As doenças aqui são a distância

— anda-se 6 km para encontrar um

vizinho na mata; a subalimentação —

1 kg de carne custa CrS 6,00, quando

existe, leite não há e o salário não

chega a Cr$ 100,00.

O general Rodrigo Octávio Jordão

Ramos, ex-comandante militar da Ama-

zônia, dá sua colaboração:
A Amazônia tem um médico para

cada 50 000 pessoas. Dos seus 161 mu-

nicípios, apenas 52 têm tratamento dc

água e esgotos.
Há, isto sim, um grande número de

arbovirus (vírus que vivem na floresta,

transmitidos por mosquitos e carrapa-

tos), duas dezenas dos quais patogênicos
ao homem embora nenhum cause gran-
des prejuízos ao organismo. E micoses

várias. Quase todos os moradores mais

recentes da Amazônia falam de febres

e micoses estranhas que pegaram logo

ao chegar. Todas parecem ser de um

período de adaptação do recém-chegado

ao novo meio. Depois o corpo parece

que se imuniza.

As doenças da equipe de REALIDADE

Nos nossos cinco meses de Amazô-

nia quase toda a equipe pegou uma mi-

cose ou um vírus desconhecido e benig-

no qualquer. Maureen Bisilliat, que
viajou muito pelo Purus, em São Paulo

começou a sentir uma febre baixa nos

fins da tarde durante vários dias. E

que sumiu como veio. Hamilton Almei-

da Filho ficou de cama em Manaus

uma semana, vítima de um vírus desço-

nhecido que resistiu a todo medicamen-

to e se foi de repente, misteriosamente.
Raimundo Rodrigues Pereira ficou com

uma mancha na mão esquerda e duas

no corpo durante um mês. Ela não in-

comodava, não cocava e desapareceu

quando êle estava começando a ficar

preocupado e resolvido a procurar um

médico.

As duas doenças amazônicas graves

São conhecidas apenas duas doenças

graves tipicamente locais: a febre negra
e a micose de Jorge Lobo.

A febre negra, com maior incidência
na região dos rios Purus e Juruá, é
mortal em 90% dos casos. Mas de 1923,
registro do primeiro caso, até 1970, se-

gundo o frei Saturnino, vigário-geral da

prelazia do Purus e médico da região

(fêz um curso prático de medicina de

quatro meses), não atingiu mais que
sessenta pessoas. Os sintomas são vômi-
tos escuros c diarréia (às vezes), fraque-
za, icterícia, podendo provocar estados
de alucinação. E as causas ainda não
são conhecidas. Quanto à micose de
Jorge Lobo, sabe-se que sua origem es-
tá ligada a atividades extrativas da re-

gião e são conhecidos apenas 87 casos.
A leishmaniose ("ferida braba"), uma
doença que poderia ser considerada
amazônica, por ter feito inúmeras víti-
mas na construção da Belém—Brasília,
é típica do desbravamento (foi também
chamada de "lepra 

de Bauru", por ter
ficado famosa com a abertura daquela



Os empresários
de São Paulo
mudaram-se.

Estão na selva

Esta manchete caracteriza

muito bem a atual .situação da

Amazônia brasileira, uma área de

5.057.490 quilômetros quadrados,

mais da metade do território bra-

sileiro, que está sendo definitiva-

mente ocupada.

Os sulistas sáo os grandes

responsáveis por esta nova reali-

dade que se impõe rapidamente.

Só que, esses novos bandeirantes

do século XX, ao contrário dos

seus ancestrais, não buscam ouro

e prata. São, na maioria, grandes

empresários com mentalidade ar-

rojada e disposições muito mais

ambiciosas. Ura exemplo que ilus-

tra muito bem esse novo con quis-

tador é a empresa Corebrasa.

Iniciada antes da SUDAM,

em 1964, ampliada com o advento

desta, e utilizando mão de obra,

capital e recursos naturais dentro

de princípios rigorosamente racio-

nais, tornou-se uma grande emprê-

sa rural, sendo responsável por

uma alteração radical nos padrões
da vida econômica e social da re-

giào.
A Corebrasa superou todas

as dificuldades decorrentes do ini-

cio de sua implantação, obteve

sucesso na captação de incentivos

fiscais e conta hoje com 1412 acio-

nistas. Teve seu nome incluido no
"Quem 

é Quem na Economia Na-

cional" e recebeu um diploma de

reconhecimento pela 
"significativa

participação no processo de desen-

volvimento nacional."
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Corebrasa: uma nova

dimensão social na Amazônia.

Serraria, olaria, marcenaria,

oficina mecânica, casa de força,

ambulatório, escola, club social,

jardim e praça, campo de aviação,

escritório, reservatório central de

água. São 26.000 ha de pastagens

naturais, 5.000 ha de pastagens

artificiais, 220 km de cercas, um

curral central e 6 menores, cochos

de minerali zação, embarcadouro bo-

vino, todo equipamento especiali-

zado, tudo, acrescido de 120 km de

estradas que permitem acesso e

controle administrativo aos sete

retiros em que está subdividida a

COREBRASA. Todas essas cons-

truções são provenientes da ativi-

dade econômica da empresa. Além

disso, o aumento da oferta de tra-

balho, a melhoria do teto de sa-

lários, assistência médica, educa-

cional e social são alguns aspectos

da valorização do homem da re-

gião.

A presença do progresso e a

certeza do sucesso na Amazônia

No momento, com capacida-

de de suporte para 14.000 reses nas

pastagens naturais e artificiais, uma

população bovina de 3.150 reses e

com o projeto ampliado recente-

mente pela SUDAM, a Corebra-

sa é, o próprio símbolo do progres-

so na Amazônia e urn sucesso em-

presarial de alta lucratividade para

seus acionistas. 0 imobilizado da

empresa cresceu em 247, 625% nos

últimos três anos. É representado,

sobretudo, em terras e carne-, que

significam segurança e liquidez.

O fato tem relevância se conside-

rarmos que o valor patrimonial da

ação representa o aspecto principal

da análise quando se trata de apli-

cação de crédito fiscal do imposto

de renda à prazo, por lei, náo in-

ferior a cinco anos. Possui uma

crescente rede de investidores que

constantemente aplicam e reapli-

cam na empresa. Para atender ao

número cada vez maior de novos

investidores paulistas, paranaen-

ses, matogrossenses, catarinenses

e riograndenses, os mesmos em-

preendedores que implantaram e

desenvolveram a Corebrasa, lança-

ram mais dois projetos: COLBRA-

SA e COBRASA. Contam com

927 acionistas e estão implantan-

do, em ritmo acelerado sua infra-

estrutura em 50.000 ha de terras

de excepcional fertilidade. Tanto

um como outro localizam-se no

município de Luciara, Estado de

Mato Grosso, e objetivam a im-

plantação de uma fazenda de cria

e recria de gado bovino, utilizando

para a concretização desta finali-

dade, benefícios fiscais da SU-

DAM.

A Colbrasa e a Cobrasa estão

organizadas nos mesmos moldes

empresariais da Corebrasa, tendo

assim, a garantia de um cresci-

mento rápido, seguro e eficiente.

Por iniciativa particular, os

dirigentes dos empreendimentos

estão abrindo na mata uma estra-

da de 80 km que facilitará o acesso

da Colbrasa e Corebrasa ao mer-

cado consumidor, ligando-a a

BR-80.

A experiência com a Core-

brasa permite maior rapidez e re-

duçâo dos custos na implantação

dos projetos novos.

Por outro lado, atendendo

às exigências de uma racionalidade

empresarial, objetivando implan-

tar projetos na Amazônia e ao

mesmo tempo tendo que captar re-

cursos no mercado financeiro, a

diretoria descentralizou a adminis-

tração para atuar em São Paulo e

Barra do Garças. Além de fazer-se

representar junto de seus investi-

dores, atuando de forma positiva

como agente financeiro e promo-

cional da Amazônia, este organo-

grama administrativo traz grandes

vantagens comerciais. O fato de

estar em contato direto com os

produtores e importadores do

maior parque industrial do país,

facilita sobremaneira a aquisição

de máquinas e equipamentos, pro-

porcionando sensível redução nos

gastos.

A racionalidade e o tino em-

presarial do Grupo faz-nos acredi-

tar que a Colbrasa e Cobrasa atin-

girão o mesmo sucesso do projeto

já implantado.

Mais um motivo de para-
bens a esses empresários empre-

endedores do desenvolvimento

amazônico.
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A Goodyear 

põe 

a bôca no mundo

PRECO DE PNEU

Se você não sabia,

fique sabendo. Todos os

pneus, 
de todas as mar-

cas, têm 
preços 

tabela-

dos. Conforme suas me-

didas, seus tipos, seus

usos.

Mas não conclua daí

que 
todos os 

pneus 
são

iguais.

Pois a 
qualidade 

não

é tabelada. 
Qualidade

é resultado de experi-

ência, é resultado da

ciência 
que 

se aplica na

fabricação do 
pneu.

Veja 
quem 

assina

êste 
grito 

de alerta.

É a Goodyear. 
Que

não diz, apenas, 
que

seus 
pneus 

têm mais

qualidade.

A Goodyear 
pede

que 
você comprove isto.

Como você 
quiser. 

Per-

guntando, provando,

comparando.

Porque êste anúncio

não foi escrito em nos-

so benefício. Mas no

seu.

QOODfííCAR

A serviço de sua segurança.
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legião do Estado de Sào Paulo). Pode

ser curada em três ou quatro meses. É

transmitida por um mosquito — o fle-

hótomo — que se multiplica nas pri-
meiras fases da derrubada da mata.

Isto é: as doenças típicas da Amazô-

nia têm incidência mínima, ou nenhum

efeito desastroso. No geral, a Amazô

nia parece ser até mais salubre que o

resto do país. A doença de Chagas, uma

das grandes endemias nacionais, não é

conhecida na Amazônia (só se tem no-

tícia de um caso), embora existam na

região dezenas de tipos de 
"barbeiros",

insetos transmissores da doença nas ou-

trás áreas. A esquistossomose — ver-

dadeira praga no resto do país — só

agora está chegando à Amazônia: há

três focos conhecidos — Fordlândia.

Quatipuru e Belém. E parece que sem

pouca chance de expandir-se: falta nas

águas dos rios amazônicos o cálcio

para formar a concha do caramujo, o

hospedeiro da doença. Outra doença

trazida pelos colonizadores. O que leva

a esta conclusão: não são os coloniza-

dores realmente que devem temer a

Amazônia; é a Amazônia que deve te-

mer os colonizadores.

Região mais salubre que o país?

Uma curta entrevista com o dr. Jor-

ge Luís Valdívia, médico de Jarilândia,

no interior do Amapá, ajuda a provar
esse ponto de vista.

O dr. Jorge é peruano, casado com

boliviana, um filho pernambucano e

dois paraenses. Doze anos de Amazônia

como médico do interior. 
"Ah, 

como eu

gosto daqui. Me apaixonei por essa ma-

ta." Seu posto médico fica nas terras

do incrível milionário Daniel Keith

Ludwig (página 190). A região era desa-

bitada até cinco anos atrás, antes da

chegada desse grande investidor ameri-

cano. Agora tem mais de 3 000 famílias.

P. Como ficou a situação de saúde

desse vale com a chegada dos novos

trabalhadores?

R. Antes não havia doenças aqui por-

que não havia gente No anq passado,
entre os meus 2 000 pacientes, que são

boa parte da população desta área, aten-

di 1 224 casos de malária, 2 161 casos

de diarréia e síndromes disenteriformes

necessitados de medicação. Pelas minhas

mãos, somando as várias vezes que uma

mesma pessoa foi atendida, passaram
15 840 doentes.

E os funcionários da companhia Jari,

que têm tratamento médico, moram em

casas teladas, com água tratada, esgo-

tos, como estão? òtimamente. Disse

Clayton Posey, um dos diretores de uma

plantação do milionário Daniel K.

Ludwig, quando se despedia de nós à

beira do rio Jari:
— Parece que vocês têm pena de

mim porque eu vou ficar aqui nesse

sertão. Mas eu é que tenho pena de

vocês que vão voltar para uma cidade

grande. Aqui se vive bem.

LEIA AINDA: 
"Da 

Habitabilidade da

Amazônia", do professor Djalma Batis-

ta (entrevista em 
"Opinião", 

nesta edi-

ção); 
"Amazônia — a Terra e o Ho-

mem", de Araújo Lima: 
"A 

Comunida-

de Amazônica", Charles Wagley; 
"Ama-

zônia, Natureza, Homem e Tempo",

Leandro Tocantins. NESTA EDIÇÃO.
"Amazônia, 

hoje", da página 86 até a

104.

POPULAÇÃO

A Amazônia brasileira, com mais de

4,8 milhões de quilômetros quadrados,
tem uma população de 7 133 119 ha-

bitantes e ocupa 12% de toda a região

tropical úmida do globo. Em 39 mi-

lhões de quilômetros quadrados de tro-

picos úmidos (área que representa

um terço das terras exploráveis do pia-
neta) existe cerca de 1,1 bilhão de ha-

bitantes. Por aí se vê a desproporção de-

mográfica do trópico brasileiro: ocupan-

do 12% da área total, a Amazônia con-

tribui apenas com 0.06% da população
dos trópicos. Esses números, em termos

de densidade, revelam mais ainda o va-

zio amazônico: os trópicos têm uma mé-

dia de 28 hab./km2 (na área correspon-

dente ao trópico da Ásia, a densidade

chega a 100 hab./km2), enquanto na

Amazônia a média é de 1,4 hab./km2.

E, se forem deduzidas do total as po-

pulações correspondentes às capitais

(estimadas em 1 605 747) e a parte
oriental bem servida por estradas

(3 424 109 pessoas), chega-se à conclu-

são de que no interior amazônico vivem

apenas 2 103 263 habitantes, o que dá

uma densidade igual a 0,6 hab./km2,

havendo lugares com 0,18 hab./km2.

E, se fôr feita uma projeção desses

números para o Brasil, verifica-se que

para uma superfície equivalente a 57%

do território nacional, corresponde uma

população de apenas 7% do total de

habitantes do país.
O mapa da distribuição geográfica

da população amazônica lembra uma

jabuticabeira, em que o rio Amazonas

é o tronco, seus afluentes são os galhos
e as cidades são os frutos. Muito raras

são as cidades que não estão.pendura-

das às margens dos rios. Uma exceção:
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índia e filhos, norte de Roraima

a parle oriental (Maranhão. Zona Bra-

gantina. área de influência da Belém—

Brasília, Zona do Salgado e Belém).

Essa região agrupa 70% da população

global e ocupa aproximadamente um

quinto da superfície da Amazônia.

A DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO AMAZÔNICA (1970)

UNIDADE À„R" ,P°r"- 
">% SSjt. POPULAÇÃO HAB./

DA FEDERAÇÃO KM' $*? 
&& lÜSS RURAL °* KM' -

PARA 1227530 2 161316 1021820 1139496 52 1,76

30%

AMAZONAS 1 558 987 955 394 405 562 594 832 57 0,61

13%

ACRE  152 589 216 200 59 474 156 726 72 1.41

3,03%

AMAPÁ  139 068 114 687 62 653 52 034 45 0,82

1,6%

RONDÔNIA  243044 113659 59895 53 764 47 0,46

1,6%

RORAIMA  230 104 40 915 17 475 23 440 57 0,17

0,6%

GOIÁS ACIMA DO

PARALELO 13 .... 285 793 585 945 150 673 435 272 74 2,05

8%

MATO GROSSO

ACIMA DO

PARALELO 16 .... 776 921 493 644 195 342 298 302 60 0,63

6%

MARANHÃO

A OESTE DO

MERIDIANO 44 .. . 257 451 2 451359 648 673 1802 686 73 9,52

34%

TOTAL 4 871487 7 133 119 2 621567 4 511552 63 1,46

FONTE: IBGE.

279

___________¦_____*__-
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0 investimento k

do Boi-lucro:

Rio Fontoora

Hgro-Pecuária S.H.

hi

< Foram os

nordestinos

atraídos pela

riqueza da

borracha que

povoaram 
a

Amazônia. Com

a corrida

pela 
seringa,

a 
população

cresceu 600%

em um século.

Aplicando até 25% do seu imposto de ronda na Rio Fontoura Agro Pecuária S.A.,

você estará investindo o seu dinheiro de maneira segura e rendosa

A BR 80 (Brasília Manaus), rodovia de maior penetrai ao na área ama/ônit a,

atravessa a fa/enda O rebanho reprodutor, de excelente qualidade,

e do conceituado criador TORRES HOMEM RODRIGUES DA CUNHA

Os dirigentes JOSE WAGNER VILELA, ROBERTO MARINO

e ROBERTO BENEDITO MOREIRA, sao tradicionais pecuaristas e grandes

entendedores do merc ado de carne

Faca um Boi Lucro do seu ¦¦¦¦tf 1 I¦ r I

imposto de renda. Invista na RIO || IH11| fl TH 11

FONTOURA AGRO RECUARIA S A l|| ~ 
«

"¦¦Bi AGRO PECUÁRIA S A.

Sede- Social Rua XV de Novembro 226 10. andar Conj 1004 Belém PA

Escritório: Av Ipiranga,919 14. and. - Conj. 141 5/1 G - Fone: 36 1492 -S.Paulo

I

CONSUPLAN

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C

Elaboração, Administração

e Execução de 
projetos

de investimentos nas áreas

de desenvolvimento:

SUDAM 
- 

SUDENE

CONDEPE 

- 
SUDEPE

REFLORESTAMENTO

COLONIZAÇÃO

Rua Nestor Pestana, 125 
- 

7.° andar - conj. 72

fones: 257-0778 e 256-7874 - Sáo Paulo

Rua XV de Novembro, 226 -10.° andar

conj. 1004 - Belém - PA

Apesar üe tudo, examinado sob e

ângulo da população 
total, o processe

demográfico amazônico se acelera gra

dualmente. Cresceu* entre 1940 e 1950

dentro de uma taxa geométrica anual

de 23 por 1 000 habitantes. No decênio

1950-60 passou 
a aumentar 34/1 000

habitantes. Na última década alcançou

35/1 000 e parece provável que até os

anos 80 quebrará 
seu recorde de cres-

cimento, que ocorreu em 1910-20

(37/ 1 000 habitantes).

Anteriormente à chegada dos portu-

guêses no século XVI, existiam contin-

gentçs indígenas 
"assombrosamente

grandes" 
na Amazônia 

— assegura o

historiador Arthur César ferreira Reis.

O que se sabe é que em 1676 chega-

ram à região mais 234 lusitanos. E que

em 1752, pelo conhecido 
"navio 

dos ca-

sais", chegaram mais 430.

De 1500 a 1900, a população 
caiu

Inevitàvelmente, deu-se o choque de

índios e brancos. E os índios foram sen-

do exterminados de várias formas.

Assim, entre o descobrimento e o fim

do século XIX, não é absurdo que a

população 
amazônica tenha regredido.

Mesmo com a vinda dos escravos ne-

gros, a Amazônia foi pouco atingida.

Segundo Arthur César Ferreira Reis

foi de 14 849 o número de negros im-

portados para a Amazônia durante o

período da colonização portuguêsa.

Na verdade, foram os nordestinos,

atraídos pela riqueza da borracha, que

deram a maior contribuição demográ-

fica à região. (Ao terminar o século

XVIII, a população estava por volta de

100 000 habitantes. Ao terminar o sécu-

lo XIX a população era estimada em

700 000.)

Depois do ciclo da borracha (entre

1890 e 1920), o crescimento populacio-

nal tem sido meramente vegetativo. O

recenseamento de 1960 dava estes nú-

meros: 93,2% da população tinha nas-

cido na própria Amazônia e 99,3% dos

habitantes eram brasileiros natos. O que

mostra a pequena importância, quanti-

tativamente, das imigrações estrangeiras.)

O mesmo recenseamento indica que,

apesar ,das imensas regiões desertas no

interior, a população tem se concentra-

do nos centros urbanos: na década de

Í950, o aumento da população urbana

foi da ordem de 53/1 000 habitantes, en-

quanto 
na zona rural a taxa de aumen-

tç> não ultrapassou 25/1 000.

Se mantidas constantes as condições

do último .decênio (crescimento de

35/1 000 habitantes), a Amazônia che-

gará ao ano 2000 com 15 milhões de

habitantes. E sua densidade demográfi-

ca será de apenas 3 hab./km2.

Mesmo que as condições Se alterem

razoavelmente, será difícil que a Ama-

zônia chegue ao ano 2000 com mais d<.

20 milhões de habitantes. Nesse caso, a

sua densidade demográfica alcançaria 4

hab./km2 — uma taxa muito distante da

média mundial, que deverá atingir 41,6

hab./km2. É em tôrno dêsses números

que se desenvolve a preocupação pela

ocupação mais rápida da Amazônia.

LEIA AINDA: 
"Problemática 

da Ama-

zônia", artigo de Amílcar Tupiassu; 
"O

Cearense na Amazônia", Samuel Benchi-

mol. NESTA EDIÇÃO: leia da página

202 à 212, o massacre da população

indígena; da 215 à 224, novos colonos.
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JA 
QUE 

VOCE SABE

O 
QUE 

É ATRANSAMAZÔNICA,

VAMOS CONVERSAR AGORA

CÂDDr A rCTDAHA 

A BR-319, 
que 

liga Manaus

SUijKL M t9 I RAI/M 
a Porto Velho, faz 

parte 
do

MANAUS-PÔRTO VELHO. 

^ZS«da"

uma se liga à outra, no município de Humaitá. Ela 
Já 

está bem

adiantada, tanto 
que 

em alguns trechos, o asíalto substitui a 
poeira

natural das estradas 
pioneiras.

Mas é uma estrada difícil: existem rios, 
pântanos 

e terrenos

alagadiços a atravessar.

De 
qualquer 

forma, oDER-Am, Departamento de Estradas de

Rodagem do Amazonas, encarregado 
pelo 

Governo Federal de

construir a BR-319, está fazendo todo o esforço 
para 

inaugurá-la

em 1973, 
junto 

com a Transamazôniea,

E vai conseguir isso.

Com recursos e o apoio do Ministério dos Transportes, do

DNER, e o trabalho de técnicos, operários 
^

e 
pessoas 

de todo o Brasil. IlHiflü 

limll

I

1
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amazonas

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE

RODAGEM DO ESTADO DO AMAZONAS
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Plantação de pimenta-do-reino, Tomé-Açu.

EXTRATIVISMO

O extrativismo, sistema primitivo de

economia baseado na coleta dos produ-

tos naturais da floresta, na caça e no

garimpo, foi a base do povoamento da

Amazônia e hoje está em decadência

rápida e dramática. A Amazônia ainda

é a principal fonte de borracha, gomas,

castanhas, guaraná e outros produtos

extrativos (veja tabela), mas êsses pro-

dutos já não fazem a riqueza da região

e enfrentam grandes problemas. A caça

profissional de animais silvestres foi

proibida. A borracha artificial e as se-

ringueiras cultivadas racionalmente es-

tão liquidando o mundo dos antigos

coronéis da borracha e seus escravos,

os seringueiros. E os garimpos estão

sendo mecanizados. Mesmo assim, o

extrativismo ainda é o sistema que em-

prega o maior número de pessoas entre

os habitantes de Estados como o Acre

e o Amazonas.

A multidão de um mundo ameaçado

A ABCAR (Associação Brasileira de

Crédito e Assistência Rural), órgão do

Ministério da Agricultura, estima que

2 207 000 pessoas do interior da Ama-

zônia vivem do extrativismo. E êste sis-

tema é usado pelo menos parcialmente

por quase tôda a população rural, como

meio de aumentar sua renda.
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Seringueiro, família e instrumentos, Acre. Túnel de pesquisa de ferro, serra dos Carajás.

LEIA AINDA: 
"A 

Selva", de Ferreira

de Castro, a tragédia dos seringais; 
"O

Seringal e o Seringueiro", Arthur César

Ferreira Reis; 
"O 

Regatão", José Alípio

Goulart; 
"Aspectos 

Sociais da Valoriza-

ção da Amazônia", A. C. Ferreira Reis.

NESTA EDIÇÃO: o auge da borracha

e a conquista do Acre, da página 80 à

86; a vida de seringueiros, regatões, ca-

çadores, da página 96 à 104.

AGRICULTURA

A insignificante produção da terra

Essa tabela dá a impressão de ter sido

preparada para desmentir o mito de que

a Amazônia é o celeiro do mundo. Sua

única produção expressiva dentro da

agricultura brasileira é de juta e pimen-

ta-do-reino.

O que significam êsses números?

Sucessivas levas de imigrantes têm

chegado à Amazônia para viver da agri-

cultura e tôdas, de uma forma ou de

outra, fracassaram. A resposta para a

282

£

1m

mi fl ft ¦

B

B. ;, 
|^B



Para saber qual é o óleo certo,
você tem de procurar o homem certo.
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Mas você não precisa procurar muito: o homem certo

está em qualquer pôsto Texaco, na cidade ou no campo.

Procure-o hoje mesmo e receba dele uma indicação

segura sobre o melhor tipo de óleo para seu carro.

Êle foi treinado para lhe dar essa orientação e

servir-lhe a qualidade Texaco.

Explore os conhecimentos dele e saiba qual o melhor

lubrificante. O óleo certo para o diferencial, para os

freios e o que mais você quiser saber.

Lembre-se de que o carro que recebe o tratamento

certo, tem muito mais quilômetros de vida pela frente.

Havoline Ali Temperature garante a lubrificaçâo

de seu carro em qualquer ocasião.

¦o pôsto Texaco,
quem cuida do seu
carro é gente que
sabe o que faz.
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Símbolo do

Sideru rgia

Mundial

comemorativo

do 1.°

centenário

da primeira

corrida

comercial

do aço

Bessemer

(14/9/1864)

>V

ignorar este símbolo

é ignorar 

que

a Dedini exporta

\ 

US$6 milhões

A

v 

por 

ano
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A Siderúrgica Dedini leva este

símbolo muito a sério.

E 
procura 

dar a seus 
produtos 

a

melhor 
qualidade possível.

Qualidade que 
é reconhecida na

Europa, África, Ásia, América do

Sul e Estados Unidos.

E 
que 

representa seis milhões de

dólares anuais em exportações de

laminados 
para 

construção.

Este é um fato 
que 

não 
pode 

ser

ignorado. Da mesma forma 
que 

o

símbolo da Siderurgia Mundial.

SIDERÚRGICA

DEDINI S. A.

- uma empresa do Grupo Dedini

Av. 1 
° 

de Agosto, s/n°- Tel.: 3080 - Piracicaba - SP

/ Escritório São Paulo:

Rua 7 de Abril, 277 - 9" and.

Tels.: 36-5019 - 35-7997 - 37-7639 e 34-0883

Escritório Guanabara:

Av. Presidente Vargas, 542 - 22° andar - cj. 2206

Telefone: 223-9949

¦%

IB



AGRICULTURA continuação

baixa produção agrícola da Amazônia

não deve ter sido, portanto, a falta de

tentativas de colonização. Ao contrário;

é possível que a Amazônia não seja

hoje mais povoada porque os colonos

não têm encontrado resultados favorá-

veis nas tentativas de cultivo da terra.

Qual é então a explicação? A Ama-

zônia não serve para a agricultura, como

parece 
mostrar a prática?

O? trópicos, a região mais fértil

Teoricamente, a resposta está exata-

mente do outro lado, o lado do mito:

a Amazônia e os trópicos seriam os

lugares ideais para a agricultura e, por-

tanto, celeiros do mundo.

Como? Os técnicos explicam:

— Bàsicamente, agricultura é produ-

ção de verde. Os elementos dessa pro-

dução (esqueçam-se os possíveis adubos,

por enquanto) são quatro: sol, gás car-

bônico, água e terra. Uma planta precisa

de solo para fixar-se e retirar dêle

alguns sais minerais. E 
"come", 

básica-

mente, gás carbônico e energia solar (o

mecanismo dessa alimentação da planta

é a reação conhecida como fotossínte-

se). Somando tudo, a Amazônia fica

com um saldo sensacional para essa

agricultura teórica. É uma espécie de

planêta do verde: tem os principais 
ele-

mentos para sua produção: água, sol o

dia inteiro, todo o ano e gás carbônico.

Estaria em muito melhor condição que

as áreas de clima temperado, onde a

quantidade de sol e 
- 
água é muito me-

nor e a de gás carbônico aproximada-

mente a mesma.

Os cientistas mediram recentemente a

produção de verde dos vários tipos de

áreas naturais do planêta. Os resulta-

dos confirmam a superioridade da fio-

resta tropical úmida.

PRODUÇÃO DE VERDE

(madeira, folhas, frutos e algas)

(Quilos por hectares por ano.)
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A comparação foi feita com a fio-

resta tropical das índias Ocidentais,

onde os inglêses pesquisam 
há longo

tempo. Ela se mostrou de duas a cinco

vêzes mais produtiva que as florestas

de zonas temperadas: 60 000 quilos por

hectare por ano contra 11 900 da fio-

resta perto de Nova York. A compa-

ração com a floresta amazônica daria

resultados semelhantes porque 
se trata

do mesmo sistema ecológico.

Então, novamente a pergunta: por que

a agricultura não tem dado bons resul-

tados na Amazônia?

Durante muito tempo se acreditou

que a resposta era exclusivamente esta:

a terra é de baixa fertilidade, tem pou-

cos sais minerais. De fato, a terra é

ruim. Diz o diretor do Instituto de Pes-

quisa e Experimentação Agropecuária

plantação 
do futuro: árvores. Canteiro de gmelina, do americano do vale do Jari.

do Norte, Alfonso Wisniewski (para-

naense de cinqüenta anos, há 26 anos

na Amazônia), que os solos da Ama-

zônia em 80% de sua extensão são

ácidos e fracos, onde só se pode prati-

car a agricultura com métodos especiais.

— Existem manchas de fertilidade

alta e média. Somadas, elas representam

uma área considerável em têrmos abso-

tutos. Só o IPEAN já levantou 28 000

km2 de terras roxas, uma área maior

que o Estado de Alagoas. Mas em têr-

mos percentuais 
são poucas.

(E pouco conhecidas: o IPEAN tinha

classificado áreas em tôrno da Transa-

mazônica como de fertilidade alta, onde

se poderiam plantar alimentos. Depois

reclassificou-as para níveis de fertili-

dade média, onde se poderia apenas

fazer culturas arbóreas, perenes, que

exigem pouco do solo.)

Mas, se os solos fossem o problema

principal, como se explicaria a presen-

ça da grande floresta sôbre êle?

Ela parece ter superado por conta

própria as deficiências de seu solo. Lan-

ça sôbre êle galhos e folhas podres;

êstes materiais são decompostos e trans-

formados nos sais de que ela precisa.

O segrêdo da agricultura na Amazô-

nia está então no ciclo da floresta. Se

o agricultor que derruba a mata para

o plantio souber manter a fertilidade

da camada de húmus deixada pela fio-

resta, terá melhores condições possíveis

para a agricultura: terra, sol, água e

gás carbônico.

Êsse agricultor inteligente, que apro-

veita e imita o ciclo da natureza, con-

tudo ainda não surgiu. Como as chuvas

sào muito fortes na região, logo que

desmata uma área o húmus é levado

embora pelas águas. A primeira 
colhei-

ta ainda dá resultados. Mas logo a área

se esgota, e pode até ficar desértica.

O lugar onde se faz a mais avançada

experiência agrícola da Amazônia 
— e

talvez do mundo — são as terras do

americano Ludwig, que planta arroz na

várzea do rio Jari e uma floresta nova,

homogênea, no lugar da floresta nativa,

nas terras firmes do vale.

Como a floresta que é plantada crês-

ce muito ràpidamente, ela logo protege

o solo contra a erosão das chuvas. Já

os solos da várzea são fertilizados na-

turalmente pelo material em suspensão

carregado pelo rio.

Os resultados têm sido extraordiná-

rios. Êle conseguiu 8 000 quilos de arroz

por hectare por ano, quando a média

nos EUA. com tôda a tecnologia pos-

sível, é 4 500. Quanto à sua floresta,

os técnicos só tem uma preocupação:

uma possível doença que surja para ata-

car as árvores, como a que apareceu

nas plantações de seringueiras e fêz fra-

cassarem até agora, em maior ou menor

escala, tôcias as plantações 
de borracha.

De qualquer 
forma, as perspectivas

da agricultura amazônica no momento

parecem 
estar encaminhadas em dire-

Ção às várzeas e florestas novas.

LEIA AINDA, nesta edição: o mais

fantástico projeto agrícola da Amazônia,

de Daniel Keith Ludwig, da página 
190

à 196; o fracasso agrícola da Zona

Bragantina, 224; a possibilidade 
do solo

amazônico transformar-se em um de-

serto, 148. Procure ainda os trabalhos

sôbre os solos da Amazônia na biblio-

teca do Instituto de Pesquisa e Experi-

mentação Agropecuária do Norte, em

Belém.

pecuária

Muita gente acredita que a definitiva

integração econômica da Amazônia será

obra dos pecuaristas goianos e mato-

grossenses. 
As patas do boi irão der-

rubando a floresta, 
"empurrarão 

a fron-

teira (...) ate a calha central do rio

Amazonas", diz o economista Samuel

Benchimol.

A Sudam aprova uma média de cinco

projetos agropecuários por mês. Até o

fim dêste ano, a política de incentivos

fiscais abrirá na Amazônia 280 imensas

fazendas (uma área equivalente a duas

Áustrias). E, contando as áreas totais

em poder dos investidores — 
que nunca

comprometeram tôda sua propriedade

num primeiro projeto 
—, os números

tornam-se duas ou três vêzes maiores.

A pecuária financiada pelos incenti-

vos tem crescido explosivamente.
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INFORMAÇAO PUBLICITÁRIA

Maranhão dá exemplo

funcfiário e acelera

o 

progresso 

do nordeste

Discute-se muito no país sobre

reforma agrária como condição sine

qua non para a melhoria do bem es-

tar do rurícola brasileiro.

Teoria das mais diversas sur-

gem, 
no entanto, sem que se chegue

a um denominador comum quanto a

maneira de proceder essa reforma.

Enquanto os teóricos da refor-

ma agrária discutem o que se deve

ou não fazer no nordeste brasileiro,

um estado se antecipa ao futuro, o

estado do Maranhão, executando

um programa fundiário bem elabo-

rado cuja meta 
principal é a fixação

do homem à terra como condição

primeira ao desenvolvimento auto-

sustentável.

O Maranhão,como receptáculo

natural dos contigentes migratórios

do nordeste, experimenta um apre-

ciável índice de crescimento demo-

gráfico,sendo o único estado brasi-

leiro onde se verifica um processo

inverso, ou seja, ruralizacão em vez

de urbanização.

Entretanto, devido à estrutura

fundiária do estado, com o desen-

volvimento de um sistema muito

rígido de 

"grilagem", 

essa população

tem um caráter nômade, deslocán-

do-se constantemente em busca de

novas terras para cultivar, levando

consigo um fator negativo, ou seja,

uso predatório dos recursos natu-

rais

Para fazer frente a êste quadro,

o govêrno 
do Professor Pedro Neiva

de Santana, através da Secretaria da

Agricultura, está executando um

programa fundiário realmente sério

que. segundo as. próprias palavras-

do governador: 

"a 

terra deve ser de

quem nela trabalha", transforma, a

curto prazo, a vida econômica do

estado.

Êste programa tem como me-

tas principais a discriminação das

terras públicas do domínio do esta-

do, objetivando a posterior distribui-

ção de títulos de propriedades aos

agricultores, dentro do módulo in-

dicado para cada região, 
que melho-

res se coadunam às perspectivas de

desenvolvimento 
já criadas. Regu-

larização dos títulos de posse obje-

tivando conhecer as origens das

propriedades particulares no Estado

e alienação das terras devolutas do

Estado.

No que enfoca à discriminação

das terras públicas.iá foram levanta-

das em cartório 3.091 propriedades

nos municípios de Pedreiras, Lima

Campos. Igarapé Grande, Poção de

Pedras, Esperantinópolis, Santo An-

tônio dos Lopes e Ipixuna. Êste ano

serão ainda distribuídas 1000 
(mil)

títulos de oosse de terras.

Algumas terras 
que estavam

nas mãos de pseudos proprietários

voltam ao domínio do Estado, como

é o caso das Datas de Vitória do

Mearim, Bacabal, Rosário e São Vi-

cente de Férrer. Estas datas serão

loteadas e vendidas aos agricultores

de modo que êles possam ter con-

dicões de obter crédito necessário à

implantação de suas culturas.

Criando delegacias de terras

em alguns municípios representati-

vos de cada região programada, e

transferindo para as mesmas todas

as decisões de conflitos oriundos

de posse de terra, o govêrno 
do ma-

ranhão está levando tranqüilidade

ao meio rural, fator de fundamental

importância na execução de um pro-

grama bastante difícil e que é um de-

safio à capacidade administrativa de

muitos 
governadores 

de alguns es-

tados brasileiros.

Por outro lado, sabe-se que o

govêrno do Maranhão dedicará 35%

dos recursos orçamentários do es-

tado para investimentos no Setor

Primário durante o quatriênio 71 /74,

o que se constitui um fato inédito na

vida do país.

É um exemplo a ser seguido

por muitos estados, principalmente

do nordeste, pois é na agricultura

que reside a Pedrangular do desen-

volvimento. Se a produtividade agrí-

cola melhora, o excedente pode ser

transferido para outros setores em

expansão e o agricultor terá o seu

padrão de vida melhorada.

Consequentemente, a prospe-

ridade da agricultura força o agricul-

tor ir em busca dos produtos indus-

triais. E assim, o ciclo benéfico do

desenvolvimento está em evidência.

Se não se modifica a agricultura, não

se modifica a economia. Aqui está

uma das regras fundamentais a citar

aos estados nordestinos.
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PECUÁRIA continuação

Invasão da mata 
pela pata do boi

Cada projeto 
representa um investi-

Snto 

de 6 a 10 milhões de cruzeiros,

empregos fixos (cerca de 131 000

izeiros para cada emprego, contra

32 000 por emprêgo na indústria e

134 000 por emprêgo no setor de s#-

viços básicos).

Na indústria, muitos projetos, princi-

palmente os voltados para ô próprio

mercado regional, foram feitos por em-

presários amazônicos. A agropecuária,

ao contrário, aproveita em grande parte

o know-how dos grupos de fora. São

grandes emprêsas do sul, paulistas prin-

cipalmente, os grandes fazendeiros da

nova Amazônia.

Para quem quer investir no setor,

além da tabela de incentivos (veja na

tabela abaixo, à direita), é interessante

saber que:

A Sudam considera a terra como in-

vestimento. E atribui a ela um valor

médio de 20 cruzeiros por hectare. Mas

há lugaies onde a terra na Amazônia

ainda pode ser adquirida a 7 cruzeiros

o hectare (embora haja regiões também

em que o preço já chegou a 100 cru-

zeiros). Com terras compradas a 7 cru-

zeiros e consideradas como valendo 20,

investidor já tem uma multiplicação

de capital por três. Com os incentivos

fiscais, que para a pecuária situam-se

em tôrno de três vêzes o capital próprio,

há nova multiplicação por três. Assim,

cruzeiro vira 9. Com 300 000 cru-

zeiros, um capital equivalente ao neces-

sário para a compra de uma boa casa

em São Paulo, uma pessoa pode tentar

um projeto na Sudam de 3 milhões de

cruzeiros, 2,7 milhões de incentivos

(300 vêzes 9) mais os 300 000 de capital

próprio.

Quem quiser comprar terras para um

projeto agropecuário deve, enrte outras

coisas:

a) Ver o mapa grande que acompa-

nha esta edição, onde estão as estradas

atuais e projetadas na Amazônia. Essas

estradas são os eixos ao longo dos quais

ficam as melhores áreas para escolher

fazenda.

b) Fazer uma consulta ao Instituto

Nacional de Colonização e Reforma

Agrária para saber se a terra escolhida

pertence realmente à pessoa que quer

vender. O INCRA é pràticamente o do-

no de mais de 80% das terras situadas

às margens das rodovias federais exis-

tentes ou projetadas na Amazônia. Um

decreto-lei dêste ano atribuiu a êste

órgão o poder de distribuir tôdas as

terras que não tenham dono e que fi-

quem a 100 quilômetros de cada lado

1

dessas rodovias. Conselhos do dr. Pedro

Peixoto, procurador 
do INCRA em

Brasília:

— É fundamental que a pessoa 
vá

ao local ver a terra. E que converse

com os possíveis caboclos do lugar para

ver os direitos que êles pretendem 
ter

sôbre a terra onde vivem. Ê importante

também conversar com os vizinhos, para

saber suas pretensões 
sôbre os limites

da propriedade. 
E, mais que tudo, é

fundamental conversar com a gente* no

INCRA. Somos uma repartição públicà,

com escritórios em tôdas as capitais,

e estamos justamente tentando e, com

mais condições que qualquer outro

órgão, definir o que é de quem, nas

terras da Amazônia.

Além disso, o investidor deve saber

as possibilidades da pecuária na Ama-

zônia. Algumas conclusões a êsse res-

peito, de economistas do Banco da Ama-

zônia:

1) faltam assistência médico-veteriná-

ria e medidas profiláticas; a aftosa, a

raiva e a brucelose causam anualmente

pesadas perdas aos pecuaristas regionais,

mesmo em Mato Grosso e Goiás, onde,

devido à importância que assume a pe-

cuária na economia, a tecnologia é um

pouco mais evoluída e maiores são os

recursos de crédito à disposição dos pe-

cuaristas;

2) o rendimento dos rebanhos é bai-

xo; suas taxas: desfrute (porcentagem

de cabeças abatidas em relação ao to-

tal), 8% a 10% (contra 11% a 12%

no resto do país); quantidade de carne

produzida por cabeça, de 150 a 140

quilos (média nacional 187 quilos, che-

gando a 200 em São Paulo e no Rio

Grande do Sul); taxa média de nata-

lidade, 40% (média do Brasil, de 45%

a 55%; média dos centros mais desen-

volvidos, de 60% a 80%); idade mini-

ma para o abate, entre quatro e cinco

anos (de trinta a 36 meses no resto do

país).

Êsse rebanho tradicional, de mais ou

menos 8 milhões de cabeças, é ó exem-

pio negativo. Serve para mostrar os pro-

blemas que os novos pecuaristas estão

enfrentando.

A política de incentivos fiscais tem

sido aproveitada pelos empresários com

o objetivo de implantar fazendas de tec-

nologia mais evoluída e uma melhor

produtividade. As principais caracterís-

ticas das novas fazendas:

1) formação de pastos artificiais com

o uso da prática de rotação de pasta-

gens, bem como de corretivos para o

solo, melhorando assim a qualidade e

a quantidade da alimentação;

2) compra de matrizes reprodutoras

de gado adaptável às condições ecoló-

gicas da região, o que redundará na

melhoria genética do rebanho e, conse-

qüentemente, no aumento do pêso e do

percentual de carne produzida por ani-

mal, e, ainda, na redução da idade de

abate;

3) erradicação de doenças endêmicas,

como aftosa, verminoses, brucelose e

outras, e uso de medidas profiláticas

que contribuirão para a melhoria da

taxa de natalidade e para a redução da

de mortalidade, atualmente em tôrno

de 20%.

LEIA AINDA, nesta edição: histórias

de fazendas, fazendeiros e peões, pági-

nas 131, 132 e 122 e 123; argumentos

de ecologistas contra a pecuária inten-

siva na Amazônia, página 137.

INDÚSTRIA

Até a criação da Sudam, a indústria

da Amazônia era um setor desprezível

da economia. Dos 1 800 estabelecimen-

tos industriais existentes em 1960, 95%

dêles tinham menos de vinte emprega-

dos. As oitenta firmas maiores tinham

entre vinte e cem trabalhadores.

A produção industrial da região em

relação ao resto do país também era

desprezível, em todos os setores.

Produção industrial: quase 
nada

A Sudam surgiu com extraordinárias

facilidades para quem quisesse aplicar

dinheiro em projetos industriais na

Amazônia. f

Um ano depois da Sudam surgiu a

Suframa — Superintendência da Zona

Franca de Manaus —, cujo objetivo era

criar atrativos para que os empresários

escolhessem as áreas mais interiores da

Amazônia para seus investimentos e

não ficassem exclusivamente em tôrno

do mercado de Belém. A Suframa tam-

bém trazia vantagens excepcionais que

logo foram esteniidas a tôda a Ama-

zônia ocidental.

Os atrativos para 
os Industriais
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Os 

jovens 

estão

falando uma nova e bela

linguagem 

que

não 

precisa 

de 

palavras.

Os 
jovens 

estão falando com 
gestos.

Cada um dêles é um símbolo.

E a sua linguagem é a esperança.

O 
que 

êles 
querem 

dizer é 
que 

- 
seja você 

quem 
fôr, faça o 

que

você fizer 
- 

há sempre um 
ponto 

de contato.

Mesmo 
que 

você fale uma linguagem diferente.

Nós, da IBM, temos um exemplo disto.

Nós fomos às universidades. E levamos até lá uma nova linguagem.

A linguagem dos computadores.

Criamos no Rio e em São Paulo

grandes 
centros de computadores

para 
universitários.

E daí expandimos nossa orien-

tação e apoio 
para 

as demais esco-

Ias brasileiras.

Iniciando os universitários na

linguagem do 
processamento 

de

dados. Oferecendo assistência téc-

nica e bolsas de estudos aos 
pro-

fessôres. Enviando os nossos 
pró-

prios 
funcionários 

para 
lecionar nas

escolas.

Hoje, mais de 30 universidades

brasileiras contam com os compu-

tadores e os serviços IBM.

E milhares de 
jovens 

estão aprendendo uma linguagem diferente.

Feita de números, 
gráficos, perfurações 

e fitas magnéticas.

Uma linguagem um 
pouco 

menos 
poética que 

a dêles.

Mas 
que, 

no fundo, no fundo, tem o mesmo sentido.

Êles estão falando de esperança.

E nós estamos falando de futuro. m

IBM

DO BRASIL LTDA.

nós fazemos mais do 

que 

máquinas

I

?



INDÚSTRIAS continuação 
'

A falta de infra-estrutura

Tôdas essas vantagens visavam a

compensar o grande inconveniente de

fazer um investimento na Amazônia: a

falta quass absoluta de infra-estrutura,

transporte, energia, comunicação e as-

sistência médica na região.

Nos seus quatro primeiros anos de

funcionamento, de 1967 a 1970, a Su-

dam aprovou 257 projetos industriais,

com uma média de quase duzentos em-

pregos cada um. No total, foram cria-,

dos ou previstos (muitas indústrias estão

se instalando ou vão se instalar), nesse

curto tempo, mais empregos industriais

que todos os existentes anteriormente.

Hoje, a Sudam sofre críticas por par-

te, principalmente, dos industriais de

Belém. Nenhuma das acusações, entre-

tanto, nega a importância e a necessi-

dade do órgão para a Amazônia e a

mudança que êle trouxe para as expec-

tativas de desenvolvimento da região. As

críticas são dirigidas mais contra a for-

ma de seu funcionamento. 
Quem quiser

investir na Amazônia deve ler as excep-

cionais vantagens que o govêrno lhe ofe-

rece para isso. Que estão em tabelas

nesta página. E também saber das difi-

culdades que vai encontrar. Eis as prin-

cipais. retiradas do documento 
"Diag-

nóstico e Reivindicações das Classes

Empresariais da Amazônia", entregue

ao ministro Delfim Netto na cerimônia

de posse do presidente do Banco da

Amazônia, em abril dêste ano, em Be-

lém:

1) Os incentivos fiscais foram conce-

didos à Amazônia por çxtensão dos que

já existiam para o nordeste. Mas trata-

se de regiões completamente distintas

em suas características e problemas. O

nordeste é, por exemplo, pequeno e su-

perpovoado, tem uma densidade demo-

gráfica de 15,6 habitantes por quilôme-

tro quadrado e é razoàvelmente servi-

do por estradas e comunicações. A

Amazônia tem uma população de 1,46

habitante por quilômetro quadrado, dis-

tribuída por um continente quase desér-

tico em estradas e comunicações. Os

dois mercados são, pois, completamente

diferentes.

2) Os projetos industriais da Amazô-

nia não têm podido cumprir os crono-

ry I . . iL r ili in i m J
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Lago de estocagem de madeiras, da Brumasa, em Pôrto Santana, Amapá.

gramas de investimentos previstos por-

que não têm conseguido captar os in-

centivos fiscais junto aos investidores

e/ou liberá-los na Sudam com a ra-

pidez que se esperava. Com êsses atra-

sos, muitos industriais têm emprestado

dinheiro do Banco da Amazônia a ju-

ros comerciais comuns, com o que se

endividaram e ficaram comprometidos

com aquêle banco.

3) A Sudam é um órgão com enor-

mes encargos, que crescem com o au-

mento do número de projetos para a

área. Ao mesmo tempo, a Sudam não

tem aumentado os seus quadros de téc-

nicos (hoje são 239, de nível superior)

de forma correspondente. Disse o gene-

ral Bandeira Coelho a REALIDADE:

— A Sudam ressente-se ainda de téc-

nicos especializados em determinados

setores, fato decorrente da própria es-

trutura de mão-de-obra da região.

Pela lei que a criou, a Sudam deveria

ter um Plano de Valorização Econômica

da Amazônia, de 
"duração 

plurienal,

aprovado por decreto do Poder Exe-

cutivo e revisado anualmente". Com o

objetivo de 
"promover 

o desenvolvimen-

to auto-sustentado da economia e o

bem-estar social da região amazônica,

de forma harmônica e integrada na eco-

nomia nacional". Em parte por falta

de pessoal de planejamento, o PVEA fi-

cou completamente esquecido e, lógica-

mente, sua revisão anual. Em conseqüên-

cia, até hoje, a região não possui uma

diretriz global, um documento-base.

4) A abertura ou melhoria das vias

de integração da Amazônia com o resto

do país enfraqueceu as barreiras prote-

cionistas naturais que tornavam tôda a

Amazônia um mercado exclusivo das

firmas lá estabelecidas. O melhoramen-

to dos transportes entre o norte o sul

transferiu significativas áreas do mer-

cado para os produtores sulistas. O

Acre, por exemplo, que nas relações de

troca era um feudo de firmas do Pará,

passou a ser zona de dependência do

centro-sul. As emprêsas locais que já

eram frágeis sofreram reduções de mer-

cado.

Os empresários do norte estão exigin-

do medidas urgentes para sanar êsses

problemas. Diziam no relatório:

"Cabe 
ao setor político adotar me-

didas complementares, que possibilitem

consolidar o início de um processo de

desenvolvimento, no qual já se absor-

veu, sòmente em recursos de incentivos

fiscais diretos recebidos, cêrca de 654

milhões de cruzeiros, ou frustrar essa

nascente audácia do empresariado local,

que não vingou, deixando que retor-

nemos à situação de dependência do

ecúmeno sulista".

As indústrias mais bem sucedidas da

Amazônia são as que produzem para

o mercado externo. São geralmente ex-

portadoras de matérias-primas brutas —

minérios, madeiras laminadas, por exem-

pio. As indústrias que mais sofrem

os problemas da região são as voltadas

para o seu mercado interno, pequeno,

de baixa renda e muito mal servido por

transportes e comunicações.

LEIA AINDA: 
"Viabilidade 

Econômica

da Amazônia", dois livros, um da Ce pai

(apostila), outro de Armando D. Men-

des; NESTA EDIÇÃO: entrevista Ra-

miro Nazaré ("Opiniãoum industrial

de Manaus (página 134); Sudam (133).

MADEIRAS

A industrialização de madeiras pare-

ce ser uma das saídas econômicas óbvias

para a Amazônia. Grandes grupos in-

ternacionais madeireiros e vários gru-

pos nacionais, da Amazônia mesmo ou

do sul do país, estão montando gran-

des serrarias e fábricas na região. As

terras da bôea do Amazonas já estão

pontilhadas de projetos madeireiros. Por

enquanto, essas indústrias trabalham,

em parte, com um sistema puramente

extrativista na obtenção da matéria-pri-

ma: compram as toras de caboclos que

as derrubam onde podem, jogam no rio

e, através de um intermediário, a

viço da firma, mandam para a indústria.

Isso é feito dessa forma porque a

floresta amazônica apresenta um núme

SEGUE NA FÁG. 294
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A borracha faz uma 

portão

de coisas 

para 

o Brasil.

Em compensação o Brasil está fazendo uma

porção 

oe coisas 

pela 

borracha.

S^UT

Pneus, correias, toucasH

de banho, calçados, I

travesseiros, esparadraposH

colchões, tubos H

mangueiras, maiôs, cintas, H

autopeças, luvas cirúrgicas,B

bolas, brinquedos. H

Tudo isso a borracha H

está fazendo 
pelo 

Brasil. H

E mais alguma coisa. H

A borracha movimenta .¦

indústrias. Operários. Salários.

Mercados consumidores.

A exportação. Um

sistema econômico. Divisas.

O pais inteiro.

Mas não foi por acaso

que a borracha alcançou

esta 
posição. O Brasil^^^H

pôs em ação uma

política econômica.

Criou condições^^^^H

de amparo à 
Qj

goma elástica

nacional. Restituiu

o mercado livre com^^^^H

garantia de preços mínimos ¦

para a borracha vegetal. ¦

Normalizou sua ¦

comercialização. Expandiu I

a bonacha sintética. I

Agora que você já sabe

o que o Brasil está fazendo

pela bonacha, pare um

pouco. E pense no que

a bonacha ainda vai fazer

pelo Brasil.

SUPERINTENDÊNCIA DA BORRACHA
%.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
* • &

O Brasil

trabalhou muito

pela borracha.

E vai trabalhar

mais ainda.

Há um programa

de ação.

Projetos de 
pesquisa.

Planejamento de plantações.

Um estoque de reservas para

segurança do país.
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QUEM 

ESCOLHEU OS EQUIPAMENTOS

MAIS POSSANTES FABRICADOS NO MUNDQ

TAMBÉM OPTOU PELO CBT1090-A/TM

Os homens que tomaram a

imensa responsabilidade de conver-

ter a Transamazônica em realidade,

utilizam a formidável capacidade rea-

lizadora do homem brasileiro, a imen-

sa potência 
das maiores máquinas 

já

fabricadas no mundo para a constru-

ção 
rodoviária.

Decidiram-se pelo 
CBT 1090-

A/TM, o mais pesado dos tratores de

rodas nacionais, para complementar

a colossal fôrça de trabalho utilizada

na Transamazônica.

Resultado de um trabalho que

visou a máxima versatilidade e de-

sempenho, dentro das características

geográficas 
e dos solos no país, o

CBT 1090-A/TM é de construção

simples e robusta, de fácil manuten-

ção, possante, 
com motor Diesel

(Perkins 
de 91 CV), excelente torque

e perfeito 
relacionamento pêso-po-

tência. Um trator que enfrenta tran-

quilamente 
o desafio das mais árduas

condições de uso.

O CBT 1090-A/TM encontra-se

em todo o Brasil. Nos trigais do Rio

Grande do Sul, nas lavouras do Pa-

raná, nos canaviais das regiões cen-

tro e nordeste, nas grandes obras ro-

doviárias e urbanas, nas mais diversas

atividades industriais, seja qual 
fôr o

trabalho, seja qual 
fôr a região.

Aí está a Transamazônica para

provar o que dissemos.

COMRHNH1A BRASILEIRA DE TRATORES

FABRICA: KM 249 01 RODOVIA SP-318 • SAO CARLOS • SAO PAULO

ESCRITÓRIO: AV. SAO LUIZ, 50 • 30." ANDAR • TEL. 257-2322 (PABX)

SAO PAULO - ENDEREÇO TELE6RAFIC0 
"BRASTRATOR"
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Estamos encarregados
de fazer a eletrificação

1 de nosso estado:
0 MARANHÃO

CENTRAIS ELÉTRICAS DO MARANHÃO S.A,

CEMAR

2 PLANO ESTADUAL DE ELETRIFICAÇÃO
TURlAÇl/N \ CURURUPÚ

__»<__>

SANTA HFLLNA

MlRlNZAL
pO p

GUIMAR--1

BEQUIMÃO "sw PO <
PINHEIRO r\t p PERlMlRIM

S JOAQUIM
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No tnénio 1968/70
construímos 24 redes de Distribuição.
422 Kms de linha de Transmissão

um investimento inicial de mais de
17 000 000.00 em eletrificação

No exercicio de 1971
estamos construindo 40 redes
de Distribuição,
450 linhas de Transmissão

mais um investimento de
aproximadamente 16 000 000.00
em eletrificação
Esperamos construir ate 1974
mais 28 redes de Distribuição

1 648 kms de linha de transmissão
mais de 30 000 000.00 investidos,

em eletrificação, acrescidos com
Cr$ 6 000 000.00 em eletrificação Rural

Em números redondos em pouco mais
de 5 anos quase 100 redes de
Distribuição, perto de 3.000 kms
de linhas de Transmissão
Mais de 70 milhões de cruzeiros
investidos numa realidade
0 MARANHÃO
Participamos assim.
do esforço do Governo Federal
no sentido de integrar a
Região Amazônica
ao Território Nacional

Quando Dezembro chegar,
teremos concluída em parte,
a grande tarefa
de ter plantado ENERGIA
em tào importante solo.
e de tè-lo enriauecido com
IMPULSO VITAL

MONÇÃO rtPO VIT'
PINDARE MIRIM
', ANTA / |NÉ*S

MORROS
ROSÁRIO

SANTA Ri TA

ITAPECURÚ MIRIM

ARAIOSES

MIRANOÀ1
_/WTANHE0EOp

OPIRAPEMAS
P

VARGEM GRANDE
BREJO

'_>TA LÚCIA Q p
ALTAMIRA 00 MARANHÃO O

V I TORINO FREIRE

.CLHODAGÜA _ «A u AT F11«;lr___<_riiNHiQ o-*\MflTEU5ÜAS CUNHAS O

CHAPAOlNMA

BURITI

,COROATA

LAGO 00 JUNCO
EO a,

IAGO OA PEDRA
L

IGARAPÉ GRANDE i

TIMBlRAS l V
QUMA: CAMPOS"^REINAS

AFONSO E
CODO CUNHA

DUQJJt BACELAR

COELHO NETO

POÇÃO DE PEDRASQ*1 | \ST0 ANTONIO ü\s LOPES

ESPERANTINÒPOU*£P I bE oov. ARCHER^

JOSELÁNDIA O I

Yli__> >>*GOV EUGÊNIO
BâHRuS

CAJdAS

TlMON
'ERESINA

IMPERAlRlZ

PO AMARANTE DO MA BARRA DO
CORDA

Ograça ARANHA

S. DOMINGO DO MA
MONTES ALTOS

GRAJAU BURITI BRAVO

PÇ> COLINAS

PASSAGEM FRA

MIRADOR

PASTOS BONS

NOVA IORQ.UE

PO
)/ S FRANCIÍ

fJOÃO DOS PATOS I

>DO MA

BARÃO DE GRAJAU
pO /

H/y 1 topecuruzinho
Os. RAIMUNDO DAS

MANGABEIRAS

CAROLINA RI ACHAO

BALSAS
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ro muito grande de espécies (1 500 por

hectare, já catalogadas), e só algumas

delas têm valor econômico. Assim não

existem condições para automatizar a

derrubada das árvores que estão longe

uma das outras, no meio da mata.

Diz Sutezo Sakai, que está organi-

zando a madeireira da Toyomenka, o

quarto grande grupo internacional da

madeira no mundo:

— Da árvore que nos interessa 
— a

virola —. só temos 5,6 metros cúbicos

por hectare, onde contamos mais de 140

espécies só entre as aproveitáveis eco-

nômicamente Se plantássemos 
só virola,

em trinta anos, teríamos 2 500 árvores

num hectare, o equivalente a 2 500 me-

tros cúbicos de madeira. Aí, sim, pode-

ríamos competir no exterior.

A região amazônica está colocada es-

tratègicamente em relação aos grandes

centros compradores da Europa e dos

EUA. E. se os madeireiros conseguirem

organizar sua produção 
racionalmente,

estarão, como Sakai prevê, em uma po-

sição extraordinária no mercado mun-

dial, que tem cada vez mais fome de

papel. O problema é:

"Converter 
a floresta que tem árvo-

res de todas as idades e muitas espécies

diferentes, das quais apenas umas pou-

cas têm valor atual, numa floresta com

me/ior número de espécies, porém com

mais árvores que sejam valiosas e que

tenham aproximadamente a mesma ida-

de", disse John Pitt, no seu 
"Relatório

ao govêrno do Brasil sôbre aplicação

de métodos silviculturais a algumas fio-

restas da Amazônia". Pitt, como técni-

co da ONU convidado pelo govêrno

brasileiro, ficou na Amazônia de 1955 a

1961. Saiu para ser professor de silvi-

cultura tropical da Escola de Florestas

da Universidade de Oxford, na Ingla-

terra. Seu relatório é um dos melhores

trabalhos já publicados sôbre os assun-

to. E suas conclusões não encorajam

sonhos de lucros fáceis e imediatos. Dis-

se. ao fazer um balanço do resultado

de suas pesquisas:

O tempo de vida das diferentes

árvores na floresta pode ir a vinte, trin-

ta anos e até, talvez, duzentos, trezen-

tos ou mais. No período de nosso estu-

do, cinco anos, é impossível, portanto,

esperar uma resposta definitiva do pro-

blema.

Mais adiante concluía de forma es-

perançosa e encorajadora, mas mode-

radamente:

Rápidos 
proveitos econômicos não

devem ser esperados do trabalho silvi-

cultural. Deus, através das forças da

natureza, cultiva as árvores. Tudo o

que a silvicultura pode fazer é apres-

sar o tempo, melhorar a qualidade das

árvores individuais e reduzir a compe-

tição da floresta (...). De um modo

geral, pode-se dizer que êsses países tro-

picais que empregam parte de seus

atuais recursos financeiros no melhora-

mento de suas florestas estão criando

JomJ

agrônomo Penner ecologista Brinckmann

para o futuro consideráveis riquezas,

que contribuirão para aumentar o nível

de vida de sua população.

Ê, como Pitt diz, uma tarefa para o

futuro. Por enquanto, muitos industriais

não pensam no futuro. Diz Hans Hode-

rhir, vice-gerente da Brumasa (Bruyn-

zeel Madeiras S.A., do Amapá), a maior

da Amazônia:

As 
pequenas 

serrarias estão fazen-

do um trabalho de loucos, cortando as

árvores sem se preocupar com a des-

truição da floresta, cortando as árvores

pequenas, cortando o próprio futuro.

Hodenhir, um holandês de sessenta

anos, filho, neto e pai de técnico ma-

deireiro, há quarenta anos nos trópi-

cos, quando lhe pedimos para dizer se

funcionam ou não as leis de refloresta-

mento de nosso govêrno, disse:

A rigor, ninguém sabe muita coisa

de reflorestamento nos trópicos.

A lei brasileira manda plantar qua-

tro árvores para cada metro cúbico de

madeira consumida. A Brumasa conso-

me 4 000 metros cúbicos de madeira

por mês. Teria de plantar 16 000 árvo-

res por mês. Está plantando apenas

parte disso e é certamente a que mais

se aproxima do cumprimento da lei. E

um dos motivos pelos quais as outras

fogem da lei não é apenas o interêsse

exclusivo de lucros imediatos. Plantar o

quê? Como, se ninguém sabe?

A dramática lição das seringueiras

Por que não se planta seringueira, por

exemplo? O Brasil atualmente importa

borracha silvestre. E a que produz na

Amazônia sai tôda de seringais natu-

rais, de forma antieconômica, e basean-

do-se num sistema econômico absurdo

e escravizante, o extrativismo.

A história da seringueira serve para

mostrar como é complicado plantar

uma floresta mais econômica no lugar

da amazônica. Em 1928, o pai da in

dústria moderna, Henry Ford, resolveu

investir dinheiro em seringueiras na

Amazônia. Grupos financiados por êle

plantaram 12 milhões de seringueiras

nas grandes áreas que comprou perto

de Santarém, Belterra e Fordlândia (lu-

gares que serão cruzados pela rodovia

Cuiabá—Santarém; veja no mapa gran-

de que acompanha esta edição). Dêss

imenso exército inicial de seringueiras

restam 400 000 árvores no corte, tôdas

além da idade econômica de exploração.

O agrônomo Natalino Penner, 42 anos,

administrador atual de Belterra, agora

uma repartição do Ministério da Agri-

cultura, nos disse que neste ano serão

plantadas novas seringueiras, mas que

não há ainda concordância geral quan-

to à melhor técnica de plantio. E não é

que não se tenha tentado. Os america-

nos primeiro plantaram a seringueira

nativa. Aí, os fungos amantes da serin-

gueira nativa, que levavam horas para

ir de uma a outra, na selva natural, ti-

veram uma festa encontrando-as enfi-

leiradas. Os persistentes americanos

trouxeram então o caule de seringueiras

do Oriente e o enxertaram nas nacio-

nais. Aí a copa das árvores — 
que na

Ásia não agradava aos bichinhos orien-

tais — revelou-se um prato apetitosíssi-

mo para os locais. Então, os incríveis

americanos enxertaram uma copa nati-

va na árvore com pé nativo e corpo

alienígena. Aí elas ficaram disformes,

finas no pé. largas no meio, grossas

na cabeça, ou vice-versa, mas deram

borracha. Mas não com bom rendimen-

to econômico.

O nôvo plantio que Penner vai fazer

dará bom rendimento? Depois de 43

anos de tentativas, já era hora de dar

certo. Mesmo assim, ninguém pode ga-

rantir. A Pirelli tem uma plantação de

seringueiras perto de Belém. Gian Fran-

cesco Bellingeri, 55 anos, italiano, sub-

gerente da plantação, acha que a bor-

racha silvestre é ainda uma esperança

para a Amazônia. Acha que os proble-

mas políticos do Oriente, a guerra do

sudeste asiático, por exemplo, fecham

cada vez mais as portas daquele canto

do mundo para os ocidentais. A Pirelli

tem 132 500 seringueiras em produção,

dando 180 toneladas de borracha sêca

anuais. (Há mais seringueiras planta-

das fora da Amazônia do que nela: a

Bahia tem 3,5 milhões de seringueiras e

Mato Grosso 4 milhões — ainda sem

idade de produção. E, na Amazônia,

menos de 2 milhões, somando Pirelli,

Belterra e Goodyear, que têm outra

plantação perto de Belém.)

Mesmo assim, Bellingeri é otimista.

Diz que cada vez mais se precisa de

borracha natural, em números absolu-

tos, embora em porcentagem ela perca

para o crescimento da borracha sinté-

tica.

— Mas a sintética não pode substi-

tuir a natural, mesmo a longo prazo. Pa-

ra chegar a atingir as qualidades da bor-

racha natural, a sintética tem um eus-

to de elaboração química que lhe tira

tôda a rentabilidade.

O grande problema são as pragas.

Quando as árvores de um modo geral

perdem as condições em que vivem na

floresta, um ambiente ecológico equili-

brado baseado na existência de milha-

res de espécies umas ao lado das ou-

tras, tornam-se vulneráveis às pragas.

Proposta 
para 

enriquecer a selva

Wilhelm Brinckmann, um alemão

sorridente, que fuma meia caixa de cha-

rutos por dia e é chefe do setor de eco-

logia do Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia, acha que se poderia ten-

tar um sistema mais seguro de replantio

e melhoramento da floresta amazônica.

Propõe que as emprêsas tentem cultivar

faixas de floresta nova entre faixas de

floresta natural. Com isso, diz êle:

Não se mexe com o microclima.

Não se mexe muito com a umidade do

solo. O material orgânico do solo, o

húmus, não se perde com as chuvas. A

propagação dos insetos é parcialmente

impedida pelas faixas de floresta vir-

gem que são mantidas. As faixas derru-

badas, além disso, ainda permitem a en-

trada de máquinas e a mecanização dos

serviços. E o dono da plantação ainda

pode retirar uma ou outra árvore da

mata virgem e deixá-la depois regene-

rar-se naturalmente.

É possível? Parece que sim. Pois é

enorme o campo para a exploração da

floresta amazônica. Diz o diretor do

IN PA, Paulo de Almeida Machado:

Se descobrirmos a técnica, espé-

cies promissoras é o que não nos fal-

ta. O cupuaçu, por exemplo, é consi-

derado um futuro de ouro pelos em-

presários estrangeiros. De sua polpa se

fazem refrescos, sorvetes e geléias já

294
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Nós estamos

descobrindo 
as lendas
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Não exageramos. A história da Transamazônica começa com nossos homens.

Nós elaboramos o projeto de 2.275 Km de Estreito a Humaità.

Velhos conhecedores de aereofotogrametria, a utilizamos

como ponto de partida para dizer por onde a estrada deveria passar.

Nessa tarefa, tiramos bom proveito de nossa experiência em

fotointerpretação e mapeamento.

Mas não ficamos aí: com o Projeto Radam, radargrafamos os

1.500.000 Km2 da área, colhendo imagens de suas imensas

riquezas. Fizemos milhares de fotos e as revelamos segundo técnica

pioneira. Não paramos aí: usamos um verdadeiro teodolito espacial - 
um

satélite e uma estação terrestre rastreadora móvel. Vamos

poder indicar, analisando os filmes, tudo o que é preciso saber

da Amazônia: da visão global de conjunto aos recursos

naturais da região. Por isso, não estamos esnobando em dizer que

conhecemos na palma da mão a última região inexplorada da Terra.

Para nós, na Amazônia, se existem lendas, já não há mistérios.
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LASA

ENGENHARIA E PROSPECÇÔES S.A.

Av. Pasteur 429 ZC-82 Rio de Janeiro

GB - Tel.: 266-4812

Telegramas LASAENGE

São Paulo Rua Major Sertôrio, 200

conj. 102 Tel.: 36-8516
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MADI IKA continuação

testados e aprovados pelo paladar es-
trangeiro. A amêndoa do cupuaçu pro-
duz um cacau que. misturado ao tradi-
cional, dá ao chocolate uma nova ga-
ma de sabores de que êle está precisan-
do.

Por que^ nâo? Pitt dizia: "Deus, 
atra-

vés das forças da natureza, cultiva as
árvores". Até agora, na Amazônia, o
homem só tem sabido destruir a natu-
reza. Mantê-la, mas mudando-a para
ter lucros, parece ser a tarefa de novos
criadores.

LEIA AINDA: "Desenvolvimento 
Flo*

restai no Vale Amazônico", R. Gachot,
K. M. Grath; "Relatório 

ao Governo
do Brasil sobre Aplicação de Métodos
Sihiculturais a Algumas Florestas da
Amazônia", de John Pitt; "Estudo 

de
Viabilidade da Exploração Industrial da
Mata Amazônica na Região do Curuá-
Una", Sudam. NESTA EDIÇÃO: cor-
rida internacional às madeiras da Ama-
zônia (187 a 188).

MINEMOS
O DNPM acredita que a exploração

de minérios ainda será responsável pelo
futuro da Amazônia. Em relação às
reservas de ferro, por exemplo, o rela-
tório de 1970 da seção de geologia eco-

nômica e comercial diz que elas (situa-
das na serra dos Carajás, Pará) "são

tão grandes quanto o quadrilátero fer-
rífero de Minas Gerais".

Outro minério de boas perspectivas é

estanho. As reservas da Província

Estanífera de Rondônia (que alcançam

milhão de toneladas métricas), em-

bora exploradas através de um sistema

irracional (garimpos, cujo aproveitamen-
to não atinge nem 30%), chegaram a

produzir 750 toneladas num mês. Mas.

a partir de 30 de março último, através

de decreto, o garimpo foi extinto na
Província Estanífera de Rondônia. O

que deixou muitos trabalhadores sem

emprego. Atualmente, a produção está
em torno de 300 toneladas por mês e

quase todos os grandes grupos interna-
cionais do estanho (Ferro Union, W. R.

Grace, Simon Patino, International
Lead) estão presentes em Rondônia.

A bauxita é também um minério
abundante na bacia amazônica. De acôr-
do com o "Trends in the World — Alu-

minium Industry", no único trabalho de

pesquisa conhecido sobre o alumínio da
região, as jazidas do Trombetas são cal-
culadas em 40 milhões de toneladas,
com mais 200 milhões de reservas de

menor teor. Na época em que foi feita

a pesquisa, 1963. havia no mundo todo
5,76 milhões de toneladas de boa qua-
lidade e 1,74 milhão de toneladas de

bauxita de menor valor. Na fase atual,
várias firmas ligadas a grupos ameri-
canos e canadenses preparam-se para

j_KX_^' ¦¦ ¦ 'ísfit-W *.*.* :i*4*

\. _*_^^_4^^j__^_^^ w

exportar apenas o minério bruto. As
reservas atualmente sào estimadas, por
baixo, em 980 milhões de toneladas.

O ouro do rio Tapajós? Onde?

Em 1957, a notícia da descoberta de
ouro no Tapajós correu rapidamente.
Logo, um bando de aventureiros tomou
conta de Santarém e Itaituba. Chega-
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Serra do Navio, Amapá: extração de manganês.

Nilçon (com ç mesmo), o descobridor do ouro.

vam homens de todos os lados, fascina-
dos pela idéia de encontrar ouro maciço
em toneladas, conforme as notícias.
Ouro maciço ninguém encontrou, mas

se achou ouro de aluvião. Em que quan-
tidade, ninguém sabe. O certo é que
muita gente enriqueceu. Um deles, NU-

çon Barroso Pinheiro, até se tornou
lenda. Nilçon (com ç mesmo), contam,
chegava do mato carregado com latas
de querosene cheias de ouro que distri-
buía generosamente entre rodadas de
cerveja e mulheres. Onde encontrava
uma menina bonita, diziam, montava
uma casa para ela, para a família, vivia

um pouco por ali e ia embora. Seu
barco, o "Arnaldo Pinheiro", descia e
subia o rio num ambiente de orgia per-
manente, dizem ainda hoje seus inúme-
ros biógrafos. (Hoje, 38 anos, gordo,
olhos apertados, ouro brilhando nos
dentes da frente, ouro brilhando na gros-
sa corrente do pescoço, ouro brilhando
no anel de brasão, êle nega essas his-
tórias. Devoto de Nossa Senhora, pre-
feito de Juriti até o início do ano, diz-
se um homem sério e interessado ape-
nas em política.)

Em 1967, a Mineração Morro Velho
S.A. resolveu realizar uma pesquisa para
ver se seria possível _ wptoraçio cm
escala industrial. Resultado: a explora-

ção era economicamente inviável.
Mas, até hoje, a Amazônia continua

produzindo muito ouro, principalmente
nos garimpos de aluvião do Tocantins
e do Madeira: o que não é carregado

por contrabandistas geralmente vai para
Juazeiro do Norte, no Ceará. Não exis-
tem números oficiais, mas o DNPM
estima que a produção de ouro da
Amazônia atinge muito mais que o dô-
bro da quantidade produzida pelas usi-
nas baianas e mineiras. E o chefe da
seção de economia do DNPM declara:

— No dia em que dragarem os rios

da região, muita gente vai tirar o pé da
lama. Deve ter ouro que não acaba
mais

LEIA AINDA: "Recursos 
Minerais da

Amazônia", Clara Pandolfo: relatórios
do Depto. Nac. Prod. Mineral, referen-
tes ao 5.° Distrito. NESTA EDIÇÃO:
a história de Plínio Benfica, rei do es-
ninho brasileiro (página 130); o projeto
Radam, radar para descobrir minérios
na Amazônia (120 a 129); mineradores
hoje na Amazônia; a corrida dos estran-
geiros aos minérios da Amazônia (181
a 184).

ESTRADAS
Pesquisa de REALIDADE: 43%

dos paulistas acreditam ser possível ir
de automóvel de São Paulo até Manaus.
Se alguma dessas pessoas se aventuras-
se a realizar a viagem, teria de colocar
o carro num barco ou avião em pelo
menos 700 quilômetros finais do per-
curso. Hoje, por estrada, o ponto mais

próximo de Manaus que se atinge é
Humaitá, cidade próxima a Porto Velho,
capital de Rondônia.

Com exceção de pequenas estradas
secundárias (que a ligam com algumas
cidadezinhas próximas), Manaus não se
comunica com nenhum grande centro. E.
assim como não é possível a viagem
São Paulo—Manaus, também não é pos-
sível a viagem Manaus—Belém (ainda

que 47% dos entrevistados acreditem

que existam estradas para isso).

A estrada que desafiou a lógica

O primeiro projeto ambicioso desti-

nado a tirar Manaus do isolamento foi

a BR-319 (rodovia Manaus—Porto Ve-

lho), uma estrada que tem uma história

confusa e curiosa: fora projetada em

1955 e, em 1958, já estava com quase
todo seu percurso desmatado. Em se-

tembro de 1967, justamente quando se

anunciava a conclusão dos primeiros 40

km de pista, o governo do Estado do

Amazonas resolveu contratar um con-

sórcio brasileiro-americano (Transcon-
Berger) para estudar se era viável a

construção da rodovia. Em abril de

1968, antes que a Transcon-Berger apre-

sentasse o seu relatório, a firma Andra-

de Gutierrez, de Belo Horizonte, foi de-

clarada vencedora da concorrência
aberta pelo DER para a construção da

estrada. Dias depois eram divulgados os
resultados dos estudos da Transcon-
Berger: a Manaus—Porto Velho, apenas

como projeto rodoviário, era conside-
rada inviável. Diante desse resultado,

o DER tomou uma decisão que, em

acôrdo com a ilógica seqüência uc

acontecimentos, só podia ser esta: a
estrada deveria ser construída.

Houve outros antecedentes à altura:
em 1957, um grupo de engenheiros e
operários, encarregados de fazer o pro-
jeto da rodovia, subia o rio Madeira
numa canoa, acompanhada periódica-
mente por um helicóptero, quando se
enveredou por um afluente e perdeu de
vista o apoio aéreo. Pouco depois um

grupo de quarenta homens, alegando
ameaça de privações, fome e doenças,

pegou em armas contra os engenheiros
e iniciou a viagem de volta. Não demo-
rou muito e o helicóptero reapareceu:

297



Praia de lei.
Café brasileiro.
Jcor Coinlreau

Requinte de
cordialidade.

Como e quando (prazos

oficiais) Santarém vai

ligar-se ao país
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ESTRADAS continuação

O DER demitiu todos os amotinados.

Hoje a rodovia Manaus—Porto Velho

é um projeto irreversível, embora cerca

de 100 dos seus 866 quilômetros devam

atravessar terras alagadas, o que multi-

plica seu preço e o prazo de entrega.

Ao vencer a concorrência, a Andrade

Gutierrez se comprometia a entregar a

estrada em outubro de 1970. Mas, se-

gundo engenheiros da firma, somente

em 1973 terminará o serviço de terra-

plenagem, o que leva a crer que as

obras não estarão concluídas antes de

1974.
Estes são os prazos previstos pelo

governo para conclusão das principais
rodovias amazônicas:
Porto Velho—Manaus dez/74
Cuiabá—Santarém jul/74
Manaus—Boa Vista dez/73
Transamazônica (trecho
Tocantinópolis—Itaituba) jul/72
Transamazônica (trecho
Itaituba—Humaitá) jul/73

Antieconômicas, sim, senhor

Uma análise puramente econômica
certamente condenaria todas as estradas

que estão sendo construídas na Amazô-
nia. Mas o governo entende que elas,
antes de mais nada, têm um caráter de
integração e que depois acabarão justi-
ficando esse esforço aparentemente anti-
econômico.

É por isso que o traçado das princi-
pais rodovias obedeceu a um critério

quase estratégico: há rodovias longitu-
dinais e transversais, retalhando a selva
e o vazio amazônico. Hoje, bàsicamen-
te, há uma rodovia no sentido norte-sul

(a Belém—Brasília) e uma no sentido
leste-oeste (a Cuiabá—Porto Velho—
Rio Branco, que chegará até a fronteira
do Peru, pouco além da cidade de Cru-
zeiro do Sul). O Plano Nacional de
Viação programou mais duas estradas
no sentido norte-sul (a Cuiabá—Santa-
rém e a Porto Velho—Manaus, que irá
até Boa Vista, na fronteira com a Vene-
zuela). E mais duas no sentido leste-
oeste (a Transamazônica e a Perimetral
Norte, que ligará Macapá a Içana, nas

proximidades da fronteira com a Co-
lômbia). Cortando quase todas essas
estradas, uma rodovia ligando Brasília
a Manaus.

Segundo o ministro Mário Andreazza,
dos Transportes, o Plano Nacional de
Viação foi elaborado de modo que tô-
das as rodovias amazônicas se encon-
trem entre si, possibilitando o entrosa-
mento da região com o nordeste, o cen-
tro-sul e até mesmo com os países que
fazem fronteira com o Brasil.

Nesse sentido, a Transamazônica ser-
virá para a integração do nordeste com
a região amazônica. (Considerada do
inicie dc sua construção, a Transamazô
nica tem seguimento através das seguin-
tes capitais nordestinas: Recife, João
Pessoa, Fortaleza, Teresina e São Luís.
No Recife, liga-se com a BR-101, a li-
torânea que começa em Natal e termina
em Osório, no Rio Grande do Sul.)

A rodovia Cuiabá—Porto Velho—Rio
Branco (2 023 quilômetros), que obede-
ce mais ou menos ao mesmo sentido da
Transamazônica, integrará o sudoeste
da Amazônia ao núcleo central do país.
Tirará o Estado do Acre do isolamento
e, no Território de Rondônia, atravessa-
rá regiões produtoras de cassiterita, de
significativa importância econômica.
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Amigo!
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é aplicar

seu imposto
de renda
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é lucro sem
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Sede Belém: Rua XV de Novembro, 226

.10." andar - conjunto 1004
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Como e quando (prazos

oficiais) Manaus

liga-se ao resto do país

Nosso planejamento prevê a cria

recria e engorda, acontecendo nessas

condições o seguinte:
Produzir melhor e maior quantidade de carne

em menor espaço de tempo. ...

Inexistência de intermediários, pois o boi nascera

na Fazenda e só sairá diretamente paro

o frigorífico, proporcionando assim custo menor.

A Fazenda da 
"CAPSS" localiza-se no município

de Conceição do Araguaia (PA), que será dentre

de poucos anos a região onde se concentrara

o maior rebanho de corte do mundo.

A AMAZÔNIA

vfeVHce
já conhece. Amazonas, Pa-

rá, Rondônia, Acre, Rorai-

ma, e até Goiás. Mato

Grosso então, nem fala!

VÉRTICE agora quer co-
nhecer e ser conhecida no
resto do Brasil. E vai con-
seguir. Os ingredientes:
uma equipe muito bem pa-

ga, e um Fernando China-

glia distribuindo impiedo-

samente. Se você é empre-
sário aproveite a carona.
VÉRTICE também quer
criar novos mercados. Pro-

grame VÉRTICE — 25 mil
exemplares coloridos por
mês.

VÉRTICE
Rua Barão do Rio Branco, 458

conj. 202
Campo Grande - Mato Grosso
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ESTRADAS continuação

Além disso, fará parte da rodovia inter-

nacional Lima—Brasília, juntamente
com a BR-236, que é a sua continuação

de Rio Branco até Cruzeiro do Sul e

fronteira do Peru.
A rodovia Manaus—Porto Velho,

além de abrir uma saída de Manaus

para o sul, deverá ser o grande eixo in-

terior da Amazônia, segundo entende o

ministro Andreazza.
A BR-165, Cuiabá—Santarém (1 618

quilômetros), não se destina apenas a

ligar dois pontos no mapa: ao longo do

seu trajeto, estão previstos vários pos-
tos de colonização, pois a região é

absolutamente despovoada. Sua constru-

ção está entregue ao Exército — 8.° e

9.° Batalhão de Engenharia e Constru-

ção (veja o quadro com a relação das

rodovias entregues ao Exército).

A rodovia Brasília—Manaus terá obje-

tivos semelhantes aos da Cuiabá—San-

tarem: abrir espaços no coração da sei-

va, para facilitar a penetração do ho-

mem e a ocupação da região.

A Perimetral Norte servirá básica-

mente para integrar os territórios do

Amapá e de Roraima, até agora absolu-

tamente isolados do resto do país. (Em-

bora seu traçado ainda não tenha sido

feito, a Perimetral obrigatoriamente

cortará a rodovia Boa Vista—Manaus,

por onde será possível atingir Porto Ve-

lho. Cuiabá e o sul do país.) Mas, além

disso, terá também um caráter estraté-

gico, pela proximidade das fronteiras

As estradas contra a floresta?

No conjunto, são mais de 12 000 qui-
lômetros de estradas que estão sendo

rasgadas no meio da selva, num dos

mais ambiciosos projetos rodoviários de

que se tem notícia. Num certo sentido,

o que se faz atualmente na Amazônia

em matéria de obras rodoviárias é talvez

uma epopéia tão incerta quanto a con-

quista da Lua pelos americanos. Pois,

na verdade, ninguém pode garantir que
os resultados, depois de concluídas as

estradas, corresponderão ao vulto dos

empreendimentos. O principal receio é

o dos ecologistas: as estradas seriam um

instrumento não só para a invasão da

última grande fronteira verde do plane-
ta, como também para a sua destruição.

A própria Transamazônica, que de

certa forma simboliza a política rodo-

viária do governo, já mereceu várias

críticas.
De qualquer forma, uma vez aprova-

dos os planos das rodovias e abertas as

concorrências, não há mais lugar para
discussões: caberá à história julgar a

epopéia amazônica.

LEIA AINDA: 
"Transamazônica, Solu-

ção para o Ano 2000", Alberto Tamcr;
"Transamazônica, Prós e Cont ras", Os-
ny Duarte Pereira; "Transamazônica",

Fernando Moraes, Ricardo Gontijo e

Roberto Campos; e edição especial da
revista "Transporte Moderno" (Estradas
na Amazônia), setembro de 1970.
NESTA EDIÇÃO: entrevista com o mi-
nistro Mário Andreazza ("Opinião");
história dos homens que trabalham nos
trechos mais avançados da Transamazô*
nica, página 135. E "Estradas, cinco
como a Transamazônica", a história de
Friedrich Hoepke, o homem que ideali-
zou a Transamazônica, páginas 124 e
125.



Com quantos prêmios
se faz uma agência

de publicidade ?

Ate agora com estes1

1967/68

Menção Honrosa no II Concurso Nacional

Propaganda promovido pelo 
"Jornal 

do Brasil".de
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1969
"Agência 

(Regional)'do Ano"

eleita pela Revista Propaganda.

1969

Prêmio de Mérito Publicitário

(Diploma de Honra) conferido pelos
Colunistas de Propaganda de S. Paulo

MENDES PUBLICIDADE

A^NCIA
DO ANO.
tfVRA.

1970

Prêmio Especial (categoria

Campanha de Publicidade de

Governo) da Revista Propaganda
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I Campanha Institucional) dos 

J 
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[ 
Colunistas de Propaganda de S. Paulo. 

J \ de S. Paulo. )

E, para terminar,
um forage série;

Os colunistas de propaganda de S. Paulo numa pose especial para este anuncio.

1971

Comercial de cinema eleito um

dos representantes da propaganda

brasileira no Festival Internacional

do Filme Publicitário (Cannes) rrp
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O que 
acontece quando Quatro Rodas experimenta um

carro? Muita coisa: as fábricas ganham 
sugestões de

aperfeiçoamentos, vocô fica conhecendo melhor o carro que

vocô vai comprar, milhares de outras 
pessoas 

recebem

informações completas.

Todos os meses, Quatro Rodas analisa um carro 
—

qualquer 
carro, brasileiro ou estrangeiro.

Lendo Quatro Rodas, vocô é a 
pessoa que 

mais

entende de automóveis 
— 

como todos os que 
trabalham

dentro de nossa redação.

ROD A3

PORTOS

O Programa

de Integração

Nacional

promete

construir

cinco portos

importantes

nos rios

amazônicos,

a médio e a

curto prazos.

Manaus, um

porto 
de

mar, a

mil e

quinhentos

quilômetros

do oceano.

E um 
porto

para 
a

Belém—

Brasília.

Nenhuma outra região brasileira de-

pende 
tanto dos rios — e pode 

dispor

dêles 
— como a Amazônia. Com uma

rêde notável (50% dos cursos dos rios

são navegáveis), a Amazônia tem tôdas

as condições para 
desenvolver sua nave-

gação fluvial. No entanto, com exceção

de Belém e Manaus, que possuem portos

organizados com razoável movimento

(1,1 milhão de toneladas em Belém e

800 000 toneladas em Manaus, em

1969), nenhuma outra cidade amazônica

dispõe de instalações portuárias. 
No

máximo, são atracadouros precários.

O Programa de Integração Nacional

prevê a construção de cinco portos 
em

rios amazônicos, a médio e curto prazo

(inclusive já existe uma verba da ordem

de 10 milhões de cruzeiros). O pôrto

mais importante será construído em

Santarém, às margens do rio Tapajós.

Os outros portos 
surgirão em Impera-

triz (Maranhão, rio Tocantins), Altami-

ra (Pará, rio Xingu), Itaituba (Pará,

rio Tapajós) e Pôrto Velho (Rondônia,

rio Madeira). Além disso, a Superinten-

dência Nacional de Marinha Mercante

acaba de receber uma verba de 15 mi-

lhões de cruzeiros, para 
a construção

de embarcações de tonelagens variadas,

que servirão à região.

Esta é a situação dos portos 
amazô-

nicos:

pôrto de Belém

É o mais importante da Amazônia.

Tem uma extensão de 1 852 metros,

quinze armazéns e pode receber embar-

cações 
de até 7 metros de calado.

| O grande problema 
do pôrto 

é o

assoreamento contínuo de seu canal, re-

sultado da imensa descarga de sedimen-

tos transportados pelo Amazonas. Como

a dragagem exige despesas elevadas, o

Departamento Nacional de Portos e

Vias Navegáveis está pensando em cons-

truir um nôvo pôrto nas proximidades

da ilha de Caratateua e Mosqueiro.

Pôrto de Manaus

Embora situado a mais de 1 500 qui-

lômetros do mar, o pôrto fluvial de

Manaus não é nada diferente de um pôr-

to marítimo e pode receber embarcações

de grande porte devido às excepcionais

condições de profundidade e navegabi-

lidade do rio Amazonas. A extensão do

cais (flutuante) é de 500 metros; tem

doze armazéns.

Pôrto da Imperatriz

A cidade de Imperatriz, às margens

do Tocantins, desenvolveu-se bastante

com a construção da Belém—Brasília.

Sua população, que era da ordem de

40 000 habitantes em 1960, é estimada

atualmente em 80 000. A cidade sempre

manteve um intercâmbio razoável, por

intermédio dos rios Tocantins e Ara-

guaia, com as cidades de Marabá e Ara-

guatins, para onde exporta principalmen-

te combustíveis e gêneros de primeira

necessidade. E de Araguatins recebe

madeira (mogno), enquanto Marabá

manda castanha-do-pará e arroz.

Incluída no Programa de Integração

Nacional, Imperatriz deve ganhar 
um

pôrto nôvo, orçado em 1 milhão de

cruzeiros e que deve estar pronto dentro

de um ano. (Segundo o DNPVN, todos

QUATRO

i



Entregue 
seu

carro aos carinhos

da Atlantic.
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É tudo uma 
questão 

de amor. No Posto Atlantic

lubrificamos, trocamos o óleo e lavamos o seu carro

com muito amor. É aquela história: tudo 
que 

se

faz com amor se faz muito melhor.

Quem não 6 o maior,

tem 
que 

dar mais amor.

?



PORTOS continuação

os portos a serem construídos na Ama-

zônia devem ter o cais de forma a per-

mitir o acesso direto do caminhão ao

barco, cumprindo-se assim a finalidade

de integração dos meios de transportes.)

Pôrto de Itaqui

O pôrto de Itaqui está localizado fora

da Amazônia convencional. Situa-se na

costa ocidental da ilha de São Luís

(Baía de São Marcos). Em fase adianta-

da de construção, é um dos pontos mais

cotados para 
servir de escoadouro do

minério da serra dos Carajás.

Pôrto de Pôrto Velho

Pôrto Velho é o ponto 
terminal da

navegação no rio Madeira. (O Madeira

é navegável desde a foz ate essa cidade,

numa extensão de 1 200 quilômetros.)

Deve se tornar um pôrto de grande 
im-

portância, pois para ali concorrem vá-

rias rodovias (Brasília—Acre, 
Guajará-

Mirim—Pôrto Velho, Manaus—Pôrto

Velho e a rodovia internacional que

atingirá Pucallpa, no Peru). Por enquan-

to, o pôrto 
está apenas em estudos.

Pôrto de Itacoatiara

Como muitas outras cidades às mar-

gens do Amazonas, Itacoatiara tem ins-

talações portuárias 
bastante precárias.

Uma muralha de 150 metros serve de

cais. Na época da sêca, as embarcações

não podem se aproximar. E o embarque

e desembarque de mercadorias é feito

com o auxílio de alvarengas.

Pôrto de Rio Branco

A capital do Acre não tem instalação

portuária". As embarcações, que só atin-

gem Rio Branco na época das cheias,

atracam nas barrancas dos rios (Purus

e Acre). Na estiagem, as embarcações

param em Bôca do Acre. De lá até Rio

Branco, o resto do trajeto é feito atra-

vés de uma rodovia precária.

Pôrto de Humaitá

O PIN prevê a instalação de um pôr-

to em Humaitá em apoio à Transama-

zônica, que cruzará o rio Madeira em

seus arredores. Atualmente, o que se

chama pôrto da cidade é apenas uma

escadaria — e os barcos, na maioria,

atracam pelas barrancas do rio.

Pôrto de Itaituba

Itaituba está mais ou menos no mes-

mo caso de Humaitá: nos locais em

que a Transamazônica se aproxima de

grandes cursos de água, é necessário um

pôrto para dar apoio à construção da

estrada. Itaituba, às margens do rio

Tapajós, ganhará seu pôrto, que ficará

a 12 quilômetros do entroncamento das

rodovias Transamazônica e Cuiabá—

Santarém. Dentro de seis meses, o pôrto

estará parcialmente concluído.

Pôrto de Altamira

Nas proximidades do local em que

a Transamazônica cruza o Xingu, sur-

girá o pôrto de Altamira — a cêrca de

40 quilômetros da cidade. (O pôrto não

pode ser construído na própria cidade

por causa das corredeiras.) Como em

Itaituba, além do cais, haverá armazéns,

galpões, almoxarifado e edifício de

administração. Custará 1,9 milhão e es-

tará parcialmente concluído dentro de

um ano.

Pôrto de Santarém

Embora Santarém seja a terceira ci-

dade da Amazônia, num ponto estrajé-

gico (no encontro do Amazonas com o

Tapajós e a meio caminho de Manaus a

Belém), suas instalações portuárias são

bastante precárias. Ali serão gastos 4,4

milhões na construção de um pôrto que

atenderá a zonas de influência das ro-

dovias Transamazônica e Cuiabá—

Santarém.

1'KSQUSA

A Amazônia é um imenso campo para

pesquisa. 
Especialmente para os inte-

ressados em completar os grandes 
le-

vantamentos da natureza, em descobrir

e estudar espécies novas, desde vírus

até árvores e animais. É também um

campo excelente para quem quer estu-

dar as características do brusco proces-

so de colonização a que está sendo sub-

metida a última grande fronteira natu-

ral da Terra. As possibilidades para 
os

pesquisadores 
vão das mais simples até

projetos 
fantásticos. Dois exemplos:

1) Das 1 500 espécies de^ madeira ja

catalogadas da Amazônia (tôda a Euro-

pa não tem trezentas), nem vinte estão

definidas tecnicamente.

O diretor do Instituto Nacional de

Pesquisas da Amazônia (INPA), dr. Pau-

lo de Almeida Machado, mostra uma

linda tábua violeta, explica que a côr e

natural e conclui desolado:

 Mandei uma amostra dessa madei-

ra maravilhosa para 
um decorador da

Europa e êle respondeu encantado dizen-

do que nunca tinha visto nada mais bo-

nito. Depois perguntou: qual sua umi-

dade, sua resistência, o comprimento de

de suas fibras, suas possibilidades 
de ser

trabalhada. Não soubemos responder.

Essa possível 
riqueza está aí parada.

Interessados em outras pesquisas 
na

Amazônia devem procurar 
as seguin-

tes instituições:

INPA, Evandro Chagas, IPEAN

« Mm

INPA 
— Instituto Nacional de Pes-

quisas da Amazônia (Manaus, rua Gui-

lherme Moreira, 116, caixa postal 
478,

tel.: 1230 — sede provisória; 
está se

mudando para uma área fora da cida-

de, para um conjunto de construções

magníficas e coloridas, num estilo adap-

tado às características do clima da re-

gião). É o maior órgão de pesquisa da

Amazônia. Tem 75 técnicos e é dirigido

pelo dr. Paulo de Almeida Machado,

um paulista 
tranqüilo e eficiente. Sua

biblioteca é considerada a melhor da

Amazônia. Dedica-se principalmente 
aos

seguintes setores de pesquisas: 
médicas

(lepra especialmente, e outras doenças),

florestais (mantém a reserva Ducke,

área de trabalhos florestais, dirigida pelo

agrônomo Vivaldo Campell de Araújo,

neto de um naturalista inglês) e ecoló-

gicas (tem convênios com um dos mais

célebres institutos de pesquisa da Euro-

pa, o Max Planck, da Alemanha). O

INPA mantém ainda o Museu Goeldi,

de Belém, onde trabalham antropólo-

gos (Eduardo Galvão. cinqüenta anos.

Ph. D. pela Universidade de Harvard, é

o mais conhecido dêles), entomologis-

tas, botânicos, zoólogos, médicos. No

Goeldi trabalha também o professor

Roger Arlé, que estuda a microfauna da

Amazônia (colêmbolos), insetos que vi-

vem no solo e cujo metabolismo explica

parcialmente a intensa atividade orgâni-

ca do pobre solo da floresta.

Instituto Evandro Chagas em Belém,

o maior laboratório de pesquisa biomé-

dica da Amazônia. Seu departamento

de arbovírus, vírus da floresta, transmi-

tidos por mosquitos e carrapatos, é o

mais famoso do mundo. Tem convênios

7 
) 
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Dr. Miguel Cordeiro, do Evandro Chagas.

com o National Institute of Health, de

Londres, e a Organização Pan-America-

na de Saúde. Seu diretor diz que não tem

problemas 
de vagas para pesquisadores

com bôlsa que queiram 
fazer teses de pa-

rasitologia, bacteriologia, patologia e epi-

demologia. Contatos em São Paulo e Rio

para maiores informações sôbre^ êsse

instituto podem ser feitos através do

professor Carlos da Silva Lacaz, da Fa-

culdade de Medicina de São Paulo (se-

tor de microbiologia), Leônidas Dini.

diretor do Instituto de Medicina Tropi

cal (também da Universidade de São

Paulo) e do dr. Oswaldo Cruz Filho,

presidente da Fundação do Instituto Os

valdo Cruz (Rio de Janeiro).

IPEAN — Instituto de Pesquisa e Ex-

perimentação 
Agropecuária do Norte

(antigo IAN — Instituto Agronômico

do Norte — sede em Belém). Dirigido

pelo paraense Alfonso Wolniewscki, 51

anos. Tem meia centena de técnicos que

trabalham em campos experimentais de

plantio de seringueiras, pimenta, juta.

pau-rosa, morototó, gmelina arbórea,

várias outras árvores e criação de gado

e búfalos. Fêz as primeiras pesquisas

para utilização dos solos das várzeas

amazônicas na produção de alimentos.

Está completando os levantamentos sô-

bre a fertilidade dos solos cortados pela

Transamazônica. O fundador do IPEAN

e seu diretor durante quase vinte anos e

que pode ser procurado no Rio para

maiores informações sobre o instituto

— é hoje consultor técnico do Hudson

Institute, instituto americano autor do

projeto do grande lago amazônico.

1DESP — Instituto do Desenvolvi-

mento Econômico-Social do Pará (ave-

nida Nazaré, 871, tel.: 5004), órgão su-

bordinado ao governador do Estado

com cêrca de quarenta técnicos que fa-

zem pesquisas sócio-econômicas princi-

palmente nos setores de educação, saúde,

pesca, agropecuária, geologia e minas e

industrialização da Amazônia (do Pará,

especialmente). No comêço do ano pas-

sado, o IDESP criou o CTSF — Ciên-

cia, Tecnologia e Sociedade do Futuro

—, um grupo de quase uma dezena de

técnicos para formular uma política de

"antecipação" 

para a Amazônia. O

CTSF é ligado à Ford Foundation e à

Siracuse University, dos EUA.

CODEAMA — Comissão de Desen-

volvimento do Estado do Amazonas (em

Manaus). É quase o IDESP do Amazo-

nas. Faz pesquisas sócio-econômicas

para o govêrno do Amazonas. Tem es-

tudos minuciosos sôbre as condições de

vida e renda das cidades dêsse Estado.

Outros órgãos que fazem pesquisa na

Amazônia:

SUDAM — Superintendência do De-

senvolvimento da Amazônia —, o ór-

gâo de planejamento da região. Tem

vários diagnósticos sôbre a agricultura,

a pecuária, a mineração, a indústria e

os recursos humanos da Amazônia. For-

nece bolsas de estudo para interessados
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O BANCO
DO BRASIL

NUNCA ACREDITOU
EM INFERNO.
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Dizia-se que a Amazônia era um inferno. Um inferno verde.

Mata fechada, solidão e silêncio. Um inferno onde todos estavam

longe de tudo. Longe até do progresso.

O Banco do Brasil nunca levou isso a sério.

Tanto que sua segunda agência foi instalada justamente em Manaus.

Há 63 anos.

Vá lá conferir. Vá ver gente barulhenta trabalhando

sem parar nas novas indústrias. E o Banco do Brasil emprestando

dinheiro.
!ona Franca e os incentivos fiscais estimulando

o desenvolvimento. E o Banco do Brasil emprestando dinheiro.

A Transamazônica quebrando aquela solidão e aquele silêncio.

E o Banco do Brasil emprestando dinheiro.

Para o Banco do Brasil, o inferno ^^*

nunca existiu neste pais. s4L w>^ Banco do Brasii. s. a
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Progresso

se faz com trabalho

e dinamismo.

IU1MICAN0RTE

é um 
grande 

exempl

Em cada minuto do desenvolvimento,

QUIMICANORTE faz o progresso

e facilita sua vida com

uma longa série de produtos químicos

oficinais e farmacêuticos.

Graças aos incentivos da SUDAM,

a uma moderna infra-estrutura,

abundante energia elétrica, novas

estradas, abastecimento de água

e comunicação, pode produzir,

a baixos custos, proporcionando

assim consumo muito maior.

Por tudo isso, QUIMICANORTE

é uma emprêsa de grande

significação social e econômica.

INDÚSTRIAS QUÍMICAS DO NORTE S.A.

Fábrica: Rodovia MA 53. Km 5 - RIBAMAR

Escritório: Rua 14 de Julho, 199 - Tel. 1063

End. Telegr QUIMICANORTE - S. LUÍS, MA



UMA REAUDADE

Maues. Manicoré. Benjamin

Constant. Tefé. Tarauacá. Xa-

puri. 
Sena Madureira. Feijó.

Brasilóia. Em tôda 
parte, 

na

Amazônia imensa, a marca de

qualidade 
Mernak assinala a

presença 
da 

pioneira 
em cons-

trução de locomóveis na Amé-

rica do Sul. Fornecendo as má-

quinas 
ideais 

para 
as frentes

de integração e desenvolvimen-

to: locomóveis, bombas e cal-

deiras. Para acionar centrais

elétricas. Serrarias e engenhos

de beneficiação de arroz. Esta-

belecimentos industriais e agrí-

colas. Na irrigação de arrozais

e salinas. Contribuição de fôrça

e técnica, com 
que 

Mernak se

integra na realidade da Amazô-

nia.

/TV

MERNAK

MT

MERNAK S.A.

Industria Braallalra da Máquinas

Rua Otto Marnak, 270

Caehoalra do Sul - RS

MTIUGENTE X MTIUGENTL

Troque idéias com a revista Veja tôdas as semanas.

Uma revista 
para pessoas 

inteligentes tem

a obrigação de expor os fatos de maneira

inteligente.

Veja tem êsse 
jeito 

especial. 
•

Vai além da notícia: examina os 
quôs 

e

explica os 
porquês 

dos fatos.

Com uma revista assim,é 
proveitoso 

dialogar.

Um diálogo de igual 
para 

igual.

Entre outros assuntos, você 
pode 

conver-

sar com Veja sôbre: humor, espetáculos,

educação, negócios, ciência, religião, es-

porte, 
cinema, televisão, teatro, música,

literatura, arte, investimentos....

Tudo o 
que 

acontece de importante no

Brasil e no Exterior, além de uma entre-

vista feita só 
para 

você, com exclusividade.

Converse com Veja tôdas as semanas.

Um encontro de 
gente 

inteligente.

veja

O DIA É SEGUNDA-FEIRA.

r

?



Ninguém 
vai 

produzir

60 mil toneladas 
de detergente,

em 
plena 

Amazônia,

por puro patriotismo.

PESQUISA continuação

i

Aliás, nada menos patriótico que 
uma empresa que 

nao dá lucro.

Por isso, a Spuma foi instalar-se justamente 
em Manaus.

Na Zona Franca. Com todas as vantagens das isenções listais.

Situação privilegiada para quem 
utiliza produtos

importados. Com uma refinaria de petróleo 
bem a mão. Garantindo

toda a matéria-prima nacional. K a própria 
localizaçao da

cidade: bem no centro da América Latina. Km termos de exportação,

o lugar mais estrategico do 
país. 

Já pensando 
nisso e 

que 
a

Spuma importou a tecnologia mais avançada do mundo. K n<ií entrar,

mesmo no mercado nacional, com preços 
e 

qualidade 
capazes

de disputar os mercados mais sofisticados. O 
projeto 

da Spuma

recebeu o aprovo da SI DAM em março de 1970. Ano e meio

depois não era mais um projeto. 
Era a Spuma 

— 
Industria

Química de Manaus S.A.

O 
que 

ela já produz, 
você 

pode 
ver na ilustraçao deste anúncio.

E seus 
produtos 

alcançarão a maioria dos consumidores brasileiros.

Detergentes, solventes, inseticidas são

os 
produtos 

básicos da Spuma.

Um investimento na ordem de

10 milhões de dólares. Ao optar

pela 
SUDAM faça sua aplicação na Spuma,

uma indústria 
já 

em funcionamento e

grande 
expansão. Ponha sua empresa por

mF dentro desta garrai 
inha.

A ação comprada agora, por

- 
-|- apenas 

um cruzeiro, valerá imediatamente,

j um cruzeiro e vinte centavos.

—" Os incentivos fiscais estão aí para

* 

serem bem aproveitados.

Os endereços para 
você fazer um

grande 
negócio estão aqui:

Mu

spuma 

*4 Dl

indústrid 
quimic 

d de manaus s.d.

é um empreendimento na Zona Franca de Manaus,

aprovado pela 
SI DAM na laixa do prioridade1 

- A -

Av. Brigadeiro Luís Antônio, INÍ>2 
- r KM»

TH.: 2N7-2SIK 
- S. Paulo - It. Sele de Setembro, SN

s 1 I OS - TH.: 212-7(iN7 - Kio

que obedeçam a certos pré-requisitos.

Dois campos experimentais da Su-

dam são significativos:

 O Centro de Extração de Madei-

ras e Silvicultura, em Curuá, perto de

Santarém, onde foram feitos os primei-

ros trabalhos detalhados sôbre o apro-

veitamento econômico das madeiras da

Amazônia;

— 
plantação, 

de dendê, cultura de

palmeira 
africana, até há pouco era

dirigida por Roland Hughneau, 34 anos.

técnico do Instituto Superior de Óleos

da França. Na plantação 
se pretendia

montar uma fábrica de óleos que servi-

ria de modelo para indústrias interessa-

das em construírem outras na Amazônia.

IRl — Internacional Research Insti-

tute —, órgão de pesquisa 
agrícola que

desenvolve, para um milionário america-

no, uma espetacular plantação 
de arroz

(a maior do mundo) e de mais algumas

dezenas de alimentos (desde mandioca

e milho até dendê e cana) nas várzeas

do Amazonas e do Jari. Embora a

serviço de uma firma particular, 
o IR!

(diz Jack Swigerty, 48 anos, americano,

diretor do projeto no rio Jari) é obri-

gado por seus estatutos a divulgar to-

dos os resultados das pesquisas que faz.

IRDA — Instituto Regional do De-

^envolvimento do Amapá —, entidade

de utilidade pública financiada pelo gru-

po que produz manganês na região e

que trabalha em convênio com a

USAID.

CPRM — Companhia de Pesquisa de

Recursos Minerais 
—, 

que tem seis

grandes projetos de levantamentos de

recursos minerais de algumas áreas da

região (veja no mapa grande que acom-

panha esta edição).

Projeto Rondon, 6 500 estudantes

O Projeto Rondon é também uma

forma de o estudante conhecer a Ama-

zônia sem gastar nada. O Projeto VII,

para 1972, será o maior até agora, com

a participação de 6 500 estudantes uni-

versitários.

Se não se inscreveu até agora, este

você perdeu, êle já está em fase de se-

leção. Mas, no ano que vem, início do

segundo semestre, inscreva-se na Coor-

denação Regional do projeto junto à

sua faculdade. Se escolhido, você irá

passar todo o mês de fevereiro na Ama-

zônia, por conta e a serviço do Projeto

Rondon.

Mas, além dêste projeto nacional, há

o de Campus Avançado. Muitas univer-

sidades brasileiras já mantêm um carn-

pus permanente em cidades do interior

da Amazônia: a universidade de Santa

Maria, em Boa Vista, Roraima; a de

Juiz de Fora, em Tefé, Amazonas; a de

Brasília, em Aragarças, Pará; a do Rio

Grande do Sul, em Rondônia; a de Cam-

pinas, em Cruzeiro do Sul, Acre; a de

Ribeirão Prêto, em Rio Branco, tam-

bém no Acre; a da Guanabara, em Pa-

rintins, no Amazonas. Nos campi os es-

tudantes ficam quarenta dias com seus

professores, atuando nas seguintes áreas:

educação, saúde, agricultura, engenha-

ria, assistência social e jurídica.

LEIA AINDA, nesta edição: os traba-

lhos do Instituto Evandro Chagas, pá-

gina 222 a 223; o papel da floresta,

146-147, 149; as possibilidades de cons-

trução de uma nova sociedade na Ama-

zônia, 149, 151.
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terial de pesca, armas e munições para

caça. E fornece roupa de cama e banho.

Nêle podem viajar até dez pessoas, se

duas dormirem em redes. Aluguel diá-

rio: CrS 1 000.00. Seu proprietário.

Waldomiro Lustoza, o 
"Almirante",

pode ser encontrado na rua Itamara-

cá, 21 (Manaus).

Categoria 
"B"

ARMINHO — São 20 metros de com-

primento por 5 de largura, capacidade

de 45 toneladas, motor de 45 HP. Tem

dois camarotes, dois banheiros, cozinha.

O aluguel, incluindo combustível e tri-

pulação, é de CrS 500,00. Comida por

conta do frotante. Pode levar até vinte

passageiros. O proprietário, Olavo Mi-

randa, pode ser encontrado no Pôrto

do Sal, ou na rua dos Óbidos, s/n.

Cidade Velha (Belém).

Categoria 
"C"

SEVERA MORAES — Tem 20 m x

4,5 metros, capacidade de 39 toneladas,

motor de 40 HP, camarote, banheiro,

cozinha. Cabem quinze redes no con-

vés. O frete é de CrS 150,00, incluindo

tripulação e combustível. Alimentação

fica por conta de quem alugar. O pro-

prietário é a firma M.J. Moraes & Cia.,

rua Senador Lameira Bittencourt. 289

(Santarém).

Como alugar um barco-casa

Agora, você tem a relação de bar-

cos e seus proprietários, nas três princi-

pais cidades amazônicas — Manaus,

Belém e Santarém —, divididos de

acôrdo com sua categoria (categoria
"C, 

até Cr$ 150,00 diários; categoria
"B'\ 

de Cr$ 200,00 a Cr$ 600,00; cate-

gona 
"A", 

acima de CrS 700,00):

Categoria 
"A"

MANAUS: Cidade de Natal (encosta

no Pôrto dos Remédios, e o proprietá-

rio faz preço especial para viagens de

mais de vinte dias); leda (Pôrto dos Re-

médios, com Salvatore Arena).

BELÉM: Tocantins II (Waldemar Paz,

avenida Governador José Malcher):

Franz Rossi (Salim Farah, rua Manuel

Barata); Rouxinol (Manoel Barros, rua

Dr. Assis, 359); Tuxaua II (Escritório

Alcebíades Gama Moraes, travessa

Campos Sales, 63, tel.: 4130).

Categoria 
"B"

MANAUS: Imperador (Raimundo Maia,

o 
"dom 

Kimura", rua Barão de São

Domingos, 30); Morais Neto (Coman-

dante Azamor, escadaria dos Remé-

dios); Presidente Kennedy II (Adamor

Pereira do Vale, escadaria dos Remé-

dios); São Francisco II (Waltenos Ba-

tista do Nascimento, escadaria dos Re-

médios); Amarildo Santos (Manuel Pau-

la dos Santos, rua dos Barés); Sônia

Maria (Ulisses Ferreira, rua Luís An-

tony, 1-C); Capitão Anísio II (Pedro

de Queirós Sampaio, o 
"Pedrinho",

rua Raul Azevedo, 216-A); Cagado

(Salvatore Arena, avenida Airão, 2.

tels.: 2-1516 e 2-1517).

BELÉM: Confiança (Albertino Morei-

ra, travessa Alenquer, 77); João Delmi-

ro (Sebastião Carneiro, rua Siqueira

Mendes, 1876, Abaetetuba); Estréia de

Fátima (Manoel Nunes da Silva, rua

Gonçalves Ferreira, 29); Cali Andares

(Clodoaldo Cardoso Ferreira, rua Si-

queira Mendes, s/n), Abaetetuba; João

Paulo (Genésio Alves dos Santos, tra-

vessa Apinajés, 174); João Pessoa (Fi-

linto Lobato Garcia, rua Pariquis, 348);

late São Benedito (Raimundo Cardoso

TURISMO

Em Manaus, 
por 

exemplo, você aluga um barco. Dêsses 
que 

são

como casas. Onde você 
pode 

viver e viajar 
por 

um mês. Com até

dez amigos. E sai 
para 

conhecer a Amazônia. Sem 
pressa,

penetrando pelos 
belos rios de águas verdes, cristalinas,

negras ou barrentas. Custa baratíssimo, como você não imagina.

BARCOS

Barcos existem de todos os tipos, de

todos os tamanhos, de todos os gostos.

E de todos os preços: o aluguel diário

pode ir de CrS 45,00 a CrS 1 500,00.

Do iate que tem até telefone no seu ca-

marote ao barco simples, onde se dor-

me em rêdes, no convés. (Aliás, deitar

numa rêde à noite, enquanto o barco

vai descendo o rio, é uma das coisas

mais maravilhosas da viagem.)

Alguns proprietários, além de barco,

fornecem combustível, comida e a tri-

pulação. Outros alugam apenas o bar-

co. o resto fica por sua conta. Em tôrno

disso, é lógico, variam os preços. (Um

tambor de 200 litros de óleo diesel —

90% dos barcos são movidos a óleo

diesel — custa CrS 98,00 e é consumi-

do de dezoito a vinte horas por um

barco de 50 HP.) Para facilitar sua es-

colha dividimos os barcos em três ca-

tegorias. Eis os exemplos:

Categoria 
"A"

BETTINA — Pesa 40 toneladas e tem

um rendimento de 20 quilômetros por

hora. Permite uma viagem Manaus—

Belém, ida e volta, sem reabastecimen-

to. Tem quatro camarotes, com jane-

Ias teladas, equipados com ventiladores

e telefone interno, ligando com a cozi-

nha, solarium e cabina de comando

(serviço de copa a qualquer hora da

noite). Os camarotes são tipo aparta-

mento, com banheiro completo. Tem

também refrigerador, dois freezers, ma-
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forma correntes coloridas. A esquerda,

um dos barcos (tipo luxo) que você

pode alugar para conhecer e viver a

Amazônia. Â direita, um banho de

Manaus, piscina de água natural

formada num igarapé de águas negras.

No alto, um barco a vela corta o

verde brilhante da clorofila que as

águas da chuva arrancaram da floresta

e lançaram na massa verde-musgo do

Tapajós. Acima, o azul do rio (no

primeiro plano, desfocado na foto)



BARCOS continuacão

Cunha, travessa Apinajés, 220, tel.:

3631); Mensageiro do Tocantins (Sabi-

r.o vanzeiar, 
prefeito uc Mocajuba).

SANTARÉM: Paulo Otávio (Mário Ba-

tista de Macedo, praça Barão de San-

tarém, 156); Santo Amaro (Guilherme

Lisboa, praça Dr. Rodrigues dos San-

tos, 867); Manelito e Manelito 1 (Paulo

Campos Corrêa, rua Lameira Bitten-

court, 459).

Categoria 
"C"

MANAUS: Conceição V (Waldinor Li-

nhares, escadaria dos Remédios); Santa

Teresinha (José Bezerra de Souza, rua

Miranda Leão, 510, tel.: 2-1813); Tupi,

Jaime e Caiçara (Matilde Saraiva, rua

Frei José dos Inocentes, 125.

Como chegar até Belém e Manaus

cor terra — Do nordeste para Belém,

a ligação pelo litoral ainda é difícil;

precàriamente possível em tempo de

seca pelo interior será fácil o ano que

vêm: o govêrno está completando as

ligações da Transamazônica s da Be-

Iém—Brasília com tôdas as capitais do

nordeste.

. A ligação de Belém com o centro-sul

é feita pela Belém—Brasília. De São

Paulo partem diàriamente seis ônibus

X com destino a Anápolis. O das 17 horas

tem conexão com o que faz Anápolis—

Belém. A passagem de São Paulo a Aná-

polis custa Cr$ 45,00 e, até Belém, Cr$

108,00, onde se chega depois de cin-

qüenta horas de viagem. Pela empresa

Itapemirim, 
que faz Rio—Brasília, é

possível o mesmo trajeto. Outra solução

é tomar um ônibus até Cuiabá, de Cuia-

bá pegar outro até Pôrto Velho e dali

descer o rio Madeira de barco até

Manaus.

Por mar — Os navios 
"Ana 

Néri" e
"Rosa 

da Fonseca", do Lloyd Brasilei-

ro, navegam regularmente 
para Belém

Manaus. Tempo de verão (de setembro

a junho), é chamado 
"alta 

temporada"

as passagens são mais caras. O próximo

roteiro do 
"Rosa 

da Fonseca", por

exemplo, sai do Rio no dia 29 de outu-

bro, chega em Belém em 7 de novem-

bro e em Manaus no dia 12. Volta, e

dia 27 de novembro parte outra vez do

Rio. O 
"Ana 

Néri" parte do Rio no

dia 1.° de dezembro. As escalas são: Sal-

vador, Recife, Fortaleza. Há três cias-

ses: especial (A), primeira (B) e turís-

tica (C). Os preços nas três, Rio—Belém:

nove dias: (A) 2 764,00, (B) 1 976,00

e (C) 1 311,00. Rio—Manaus, treze dias:

(A) 4 039,00, (B) 2 882,00 e (C) 1 924,00.

A Salvador, esses navios chegam nos

dias 2 de novembro, 4 e 10 de dezem-

bro. Passagem Salvador—Belém, cinco

dias de viagem: (A) 970,00, (B) 690,00

e (C) 460,00. Até Manaus, dez dias: (A)

1 858,00, (B) 1 328,00 e (C) 887.00.

No Recife, o 
"Rosa 

da Fonseca" e o
"Ana 

Néri" podem ser tomados nos dias

3 de novembro, 2 e 5 de dezembro.

Recife—Belém, 
quatro dias: (A) 715,00,

(B) 510,00 e (C) 340,00. Até Manaus:

(A) 1 622,00, (B) 1 155,00 e (C) 722,00.

Por Fortaleza, êles passarão em 5 de

novembro, 4 e 7 de dezembro. Forta-

leza—Belém, dois dias: (A) 445,00, (B)

320,00 e (C) 215,00. Até Manaus, seis

dias: (A) 1 339,00, (B) 955,00 e (C)

635,00.

Por ar — Varig, Vasp e Cruzeiro

têm linhas para Belém e Manaus. De

Brasília, Recife, Rio, São Paulo e Pôrto

Alegre, os vôos são diários. De Salva-

dor, só às terças, sextas e domingos.

Variam as escalas e o tipo dos aviões

e. conseqüentemente, o preço das pas-

sagens. Indispensável uma consulta à

empresa aérea. As tarifas mais baratas

nos jatos: Brasília—Belém, ida e volta,

906,00; Brasília—Manaus, 1 090,00; Rio

—Manaus, 1 525,00; Rio—Belém

1 354,00; Pôrto Alegre—Belém, 2 053,00;

Pôrto Alegre—Manaus, 2 228,00; Sal-

vadòr—Belém, 1 324.00; Salvador—Ma-

naus, 1 968,00; Recife—Belém, 1 014,00;

Recife—Manaus, 1 655,00; São Paulo—

Belém, 1 545,00; São Paulo—Manaus,

1 488,00.

O turboélice (tempo de vôo: o dôbro

do jato) é um pouco mais barato: de

Brasília a Belém, ida e volta, 824,00;

ida, 433,00; Rio—Belém: 1 231,00; ida,

698,00. São Paulo—Belém: 1 405,00 e

ida 739,00. Êsse tipo de avião não parte

das outras capitais.

ROTEIRO

De Manaus a Belém, de barco, são

quase 2 000 quilômetros, cinco vêzes a

distância entre Rio e São Paulo. Vamos

viajar num dêsses velhos barcos amazô-

nicos, alugáveis em várias partes (veja

onde alugá-los e os preços na página

seguinte). Não chega a ser uma aventu-

ra mais perigosa do que viver nas gran-

des cidades, mas tem suas regras pró-

prias. É preciso esquecer um pouco o

conforto da civilização das máquinas. É

preciso aprender a armar rêdes, comer

pirarucu e beber açaí.

Evidentemente, todo roteiro que inclui

Manaus deve passar pela Zona Franca,

onde você pode ter comprado calça Lee

por Cr$ 30,00 ou um relógio Patec

Philippe (que em São Paulo ou no Rio

custa CrJ 20 000,00) por Cr$ 5 000,00.

(Veja a matéria sôbre a Zona Franca

na página 325)

Nosso barco aciona seus motores e

sai acompanhando a cidade na margem

do rio. Manaus não é um lugar 
"redon-

do", sua arquitetura não transmite á

sensação de unidade. A cidade cami-

nhou aos saltos: antes da borracha era

pouco mais que nada. Seus velhos ba-

rões do império, que viviam na auste-

ridade da côrte de dom Pedro II, en-

quanto a cidadezinha começava a ganhar

dimensão, foram engolidos pelos novos-

ricos da borracha, e êsses pela depressão

que se seguiu à crise do produto. É uma

cidade agressiva. Até pouco tempo esta-

va dominada por aquêle tipo de melan-

colia orgulhosa, de quem já foi rico e

perdeu tudo. Hoje, com a recente pros-

peridade trazida pela abertura da Zona

Franca, parece estar vivendo numa

tensão contra o relógio, querendo

acumular tudo, antes de uma nova crise

O passado de 
glórias de Manaus

O traçado é rígido como um tabuleiro

de xadrez. E sòmente em tôrno dos iga-

rapés de São Raimundo e Educandos a

cidade tem licença para ser ela mesma.

Ali, Manaus corre alegremente em de-

sordem, conservando um permanente ar

de mercado em festa, cheio de côres,

becos e gente humilde, com suas lojinhas

abertas durante a semana inteira. Essa

mesma alegria a gente vai encontrar

311
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entregue sua notificaçao do imposto de renda em qualquer agência Bradesco, e debitaremos automaticamente em conta

corrente as parcelas 
do imposto e do 

v 
undo-157, e voce recebera os comprovantes e o Certificado em seu domicil 10.

Proteja <• família e alfabetize através do Top Ciub Bradesco

OLHA

OUANT 
0 EU GANHEI

Bem,eu tinha 
que

aplicar mesmo

os \2.% do imposto

de renda.

Então apliquei

no melhor e

melhorei.

Apliquei no FUNDO

BRADESCO-157

e 
ganhei. 

Faça

como eu.

garantia 
de bons serviços



ROTEIRO continuação

Na alfândega

entravam

tapetes da

Pérsia, pianos
da Alemanha,

manteiga da

Dinamarca e

leite dos Alpes.

E mais famosas

ainda eram as
"polacas",

alegria das

pensões boêmias.

junto ao porto dos Remédios, onde atra-
cam dezenas de motores, canoas e rega-
toes que fazem linha para o interior,
transportando passageiros e mercado-
rias, entre os gritos dos barqueiros apre-
goando seus itinerários.

Dominando todo esse conjunto desi-
gual, o Teatro Amazonas, inaugurado
em 1896, é mais que uma simples casa
de espetáculos. Foi a própria síntese da
fase de ouro da Amazônia. A cidade,
que saiu do nada, quis construir o mais
belo teatro do mundo. Neoclássico no
seu exterior, foi decorado internamente
no estilo art-nouveau: as telhas vitrifica-
das são da Alsácia, escadarias e pórticos
vieram da Itália, os camarotes são fran-
ceses e há pinturas de Capranesi e De
Angelis.

Uma época de esplendor: no cais, fa-
lavam-se todas as línguas. Pela alfân-
dega, passavam tecidos dc Bruxelas, leite
dos Alpes, tapetes da Pérsia, pianos da
Alemanha, manteiga da Dinamarca, c
mulheres. Ficaram famosas as 

"pensões"

boêmias ao longo da rua Itamaracá, e
avenida Epaminondas, onde as 

"polacas"

louríssimas do Floreaux, da Mulata
(atual IAPETEC) ou do Chalé Jardim
(hoje depósito de mercadorias) ensina-
vam a gastar num dia o dinheiro ganho
num ano.

Estamos agora abandonando o velho
rio Negro e assistindo ao seu encontro
com o Solimões, o encontro de duas
águas — uma escura, outra barrenta —

que correm lado a lado, durante quilo-
metros sem se encontrar. Aqui, o Soli-
mões abandona o nome que o acompa-
nhou durante mais de 1 550 quilômetros,
desde sua entrada no Brasil, em frente
à cidadezinha de Tabatinga, e passa a
chamar-se definitivamente Amazonas.
Daqui para a frente segue majestoso pa-
ra o mar, num leito de 30 a 40 metros
Je profundidade, atingindo às vezes mais
Je 30 quilômetros de largura.

Quando surge a serra de Parintins, é
sinal que estamos entrando no Pará.
Nesse trecho, o rio é largo, sem ilhas,
e vai rolando suas ondas que brincam
com as margens. Alguns quilômetros
mais abaixo, três ilhas — Macaini, Va-
lha-me Deus e Chaves — separam o
Amazonas em dois. Tomamos o braço
esquerdo e saímos no Nhamundá. O rio
Nhamundá é extremamente belo, um dos
mais bonitos da Amazônia, de ufn ver-

de profundo e transparente. Às suas
margens está a cidadezinha de Faro,
1 795 habitantes, alguns com fama de
feiticeiros, capazes de fazer magias tão

fortes, que só podem ser quebradas se

a pessoa atingida conseguir chocar caro-

ços de tarumã (uma fruta), como se

fosse uma galinha. Foi por aqui que dom

Francisco Orellana lutou (ou imaginou

ter lutado) com as amazonas, mulheres

guerreiras sem marido.
Voltamos ao Amazonas barrento, gor-

do e bonachão. À esquerda vai surgir o

rio Trombetas, em cujas margens fica

a cidade de Oriximiná. Contam que a

fundação de Oriximiná foi um acidente

na viagem do padre Nicolino de Sousa,

vigário da vizinha cidade de Óbidos —

que, na realidade, procurava uma famo-

sa montanha de ouro de que falavam

os índios. Ouro o padre não encontrou,

mas surgiu Oriximiná, em 1877, de uma

missão chamada Uruá Tapera.
Vamos em frente, pelo rio Trombe-

tas. E, 112 quilômetros adiante, surge

uma praia imensa de areia grossa e

avermelhada, sem vegetação. P. conhe-
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A AGROPECUÁRIA
JABUTI ±\
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IffOE 0 PROGRESSO
A AMAZONA

A boiada está modificando a paisa-

gem amazônica, fazendo desaparecer a era

das lendas, do exotismo, dos mistérios, das

promessas. O Brasil dedica-se a conquistá-la.

A firme orientação do Governo Federal, pelo
seu Ministro do Interior,o apoio da SUDAM,

os incentivos fiscais, a carência de carne no

mercado interno e a proximidade dos grandes
centros mundiais do consumo (Estados Uni-

dos e Europa) oferecem excelentes perspec-
tivas para o desenvolvimento.

A Companhia Agropecuária do Rio

Jabuti é o grande exemplo desta nova reali-

dade que se impõe à Amazônia. Localizada

a 210 Km de Belém e a 6 Km da Belém-Bra-

sília, às margens do rio Guamá, afluente do

Amazonas, é responsável por mudanças ra-

dicais nos padrões econômicos e sociais da

região onde se instalou. Elevou os salários,

aumentou a oferta de emprego, construiu

pontes, estradas na fazenda, campo de pouso,
escola, ambulatório médico, casas para va-

queiros, armazéns, casa sede de administra-

ção, fonte geradora de energia.

Estando em pleno funcionamento,

com rebanho nerole e mestiço de 11.000 ca-

becas, 12.700 ha de pastagens artificiais de

capim colonião, capacidade de suporte para
20.000 reses, a Agropecuária Jabuti é, por ou-

tro lado, um empreendimento de alta rentabi-

lidade para seus empreendedores e acionistas.

Após 3 (três) anos de execução apresentou

um balanço com lucro. Uma demonstração

clara e objetiva de como o arrojo empresarial,

o trabalho e o dinamismo efetivam o progres-
so amazônico e valorizam o homem da região.

CIR. AGROPECUÁRIA DO RIO JABUTI
(GRUPO VILELA E VILARES)

AVENIDA PAULISTA. 2073 - HORSA II - 5° ANDAR
CONJUNTOS 511/512 - FONE: 287-0717 - SÂO PAULO

W
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Há mais de um século

a ENASA é personagem

  do fascinante mundo amazônico.

Sua grande 
frota de navios tem 116 anos de vivência no Amazonas, Tapajós, Xingú,

Tocantins, Madeira, Rio Branco, Rio Negro, afluentes e paranás.

Diae noite, singram suas águas, levando alimentação, gente, 
vida e alegria

- uma contribuição decisiva ao progresso 
da região.

Essa intimidade secular dá aos navios da ENASA incomensurável lastro de serviços

de largo e profundo 
significado na formação sócio-econômica da Amazônia.

E a maior carga da ENASA, bem maior e mais valiosa do que

as 30 mil toneladas da capacidade de sua frota, que 
se tem modernizado e ampliado,

para servir cada vez melhor ao grande 
celeiro.

Agora, quando 
novas fôrças se juntam 

à sua, abrindo os horizontes do futuro que

chegéLdepressa para 
a Amazônia, a ENASA é,

mais uma vez, personagem 
destacada:

seus navios transportam homens e máquinas,

um complexo de músculos e técnica

que 
constrói nova era para 

a região.

ENASA

EMPResa Dl MVEGICÍ0 Dl IMIZONIIS J.

em linha com o progresso da região.

Av. Presidente Vargas, 41 
- Fones: 4853 e 4354 

- 
Belém

\\^m
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¦
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existem 
multo/ coí/o/

que 

engrandecem um 

pcií/.

€/to é uma dei o/.

A indústria.

Mas vamos falar de uma indústria diferente.

Que 
desenvolve sua tecnologia em função

de tudo 
que 

se relaciona com o 
progresso.

Fabricando e instalando usinas de açúcar

e destilarias de álcool completas e toda uma

linha de caldeiras, turbinas e redutores.

Fabricando equipamentos 
para 

as

indústrias 
petrolífera, petroquímica 

e

química, 
como tanques estacionários

para gases 
ií,, uefeitos de 

petróleo, torres 
para

lavagem de soda cáustica, calcinadores

para 
a industrialização de tripolifosfato de

sódio, vasos de 
pressão, 

vasos com feixes

tubulares 
para 

síntese, estruturas e colunas.

Fabricando equipamentos 
para 

a

indústria de mineração, como moinhos de

bolas, maquinaria 
para 

a industrialização de

cimento, fornos rotativos 
para 

cal e

secadores de minérios.

Fabricando comportas e turbinas hidráulicas

destinadas às usinas hidroelétricas.

Fabricando autoclaves, evaporadores e

cozinhadores 
para papel 

e 
papelão.

Fundindo 
peças 

de 
qualquer 

tonelagem

em ferro, aço, cobre e bronze.

Fabricando equipamentos 
para 

a indústria

de alimentos, como autoclaves e filtros-prensa

para 
a extração de óleos vegetais.

M. DEDINIS. A.

METALÚRGICA

- uma empresa tio (irii|x> Dedini

Av. Mário Dedini, 201 - lei.: 3080 - Piracicaba - SP

Kscritório São Paulo:

Rua 7 de Abril, 277 - 9." andar

Tels.: 36-5019 - 35-7997 - 37-7639 e 34-0883

Kscritório («uanabara:

Av. Presidente Vargas, 542 - 22." andar - cj. 220(>

Tel.: 223-9949

Fabricando artigos de cerâmica

refratária em 
geral, para 

o revestimento de

fornos e fornalhas, como tijolos,

lajotas, 
pisos, 

cunhas, cimentos e argamassa.

Fabi icando estruturas metálicas e

torres 
para 

vários fins.

E aparelhos contra a 
poluição 

do ar e da terra

nas 
grandes 

cidades, como bio-estabilizadores

para a industrialização tio lixo.

E, sobretudo, uma indústria 
que 

se

preocupa 
com as divisas do 

país.

Porque é uma indústria 
que 

também exporta,

trazendo milhões de dólares 
por 

ano.

Esse é o 
perfil 

de uma indústria chamada

M. Dedini S.A. Metalúrgica.

E, o 
que 

é mais importante, é o 
perlil de

uma indústria totalmente nacional.
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MINISTRO.

TRANSAMAZÕNICO

VAI BEM

b

i

Seu nome todo é

Juarez F urtado de

i 
Ar< 

iújo Tr< ir"iScanna z ( )-

mco. £_ o pnmeirc 
me-

nino a nascer naquele

admirável mundo no-

vo que 
estcimos aju-

j 

dando 
a construir. A

levantar dentro do

maior espaço verde da

terra. Onde so exis-

v4pSs 
tiam matas. E lendas.

X O mito e o medo. E

*1 o roçado foi d a d o,

l outro dia, ao próprio

\ 
Ministro Andreaza pe-

Io colono Joaquim

A* Félix Araújo, pai 
de

Transamazônico 
-

o r a paga 
o 

^o

2.000. Ele nasceu

-a v V \ exatamente onde

^ estamos

"•'« começando.

Ou melhor, onde o

Br ísil est i sendo des-

coberto de novo.

Bonzci-to Dou;;. T r, inr;am azc ruço 
1 E não

vai 
' 

er preciso 
ospeeir o ano 2.UOÜ1 quan*

do voce, homem feito, estiver percorren-

do osse pt'daçr~!o 
de estrada que 

esta

nascendo cintes d» 
> 

voce dar o primeiro

pas o. Os : 
;be 

quilômetros 
de rrmata e 

pan-

t inos que 
estamos qanhrindo 

sao aponas

um 1 nosqa da onormo rodovia que 
o Bra-

sil est'i construindo para 
voce. Garotinho

ainda, voce vai engatinhar nela. Por esses

dias, estar i tudo pronto. 
Começamos em

Alt 1 mira e 
já 

nos aproximamos do llaituba.

A viagem não termina aí. L- i na frente,

outras turmas estão trabalhando. Mas,

guardamos 
o orgulho de ter chegado pri-

mc aro com voce. rraosam-iZ'">nico 
- 
nosso

gri 
rota o do ano 2.UUO.

ueiroz 
galvão

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S. A.

TERRAPLENAGEM 
- PAVIMENTAÇAO

E CONSTRUÇÃO

MATRIZ: Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 3037 
- Fones;

252-8213 222-2326 - Rio de Janeiro 
- Guanabara,

FILIAL: Km 7 da Br-IOt, N? 7123 
- Fones: 28-1756-

28-1640 28-1558 
- Recife-Pernambuco.

ESCRITORIO-' Av. Luciano Carneiro, 1350 - Fones 25-0594

25-0849 
- Fortaleza 

- Ceara.

ESCRITÓRIO : Rua Nove de Janeiro, 821 - Fone : 92oò

Belém 
- Para.

ROTEIRO continuação

Ao lado da

pequena 
cidade

de Óbidos, dua

montanhas

comprimem 
o

caudaloso

Amazonas.

Reduzem-no 
a

uma largura

insignificante

para 
seus

padrões.

cida como Tabuleiro, c ali, de setem-

bro a dezembro, às vêzes a visão do rio

fica encoberta por pesadas 
nuvens de

poeira: são centenas de tartarugas, que

andam em círculo pela praia, 
cavando

buracos para 
depositar seus ovos.

Voltamos ao Amazonas, onde, 10 qui-

lômetros abaixo, ainda na margem es-

querda, 
surge o porto 

de Óbidos, cidade

de 8 657 habitantes. A distancia, a cida-

de (antiga 
missão dos índios pauxis,

criada em tôrno de um forte fundado

em 1697) parece 
um pequeno presépio,

escorregando pela 
encosta de uma co-

lina. Uma ponta 
escarpada da colina

avança contra o rio, reduzindo-o a sua

largura mínima: 1 892 metros. E a cha-

mada 
"Garganta 

do Amazonas"

Um império de secos e molhados

Santarém surge sem pressa, 
acompa-

nhando a curvatura do rio. A cidade

parece 
ter perdido o senso da ordem.

Sobrados portugueses 
e construções do

tempo do império recobertas de azule-

jos e jeito decadente se atropelam com

construções mais modernas nas ruas de-

salinhadas. O comércio, aglomerado no

cotovêlo da curva, lembra um vasto em-

pório 
de secos e molhados. À noite, a

freqüência dos 45 bares (o melhor de

todos é o Mascote, junto 
ao rio) é qua-

se exclusivamente masculina: fala-se das

obras da estrada que ligará Santarém a

Cuiabá e do velho sonho do ouro do

Tapajós, que nunca deixou de existir

entre os garimpeiros. 
Na direção do

bairro humilde de São Raimundo está

o Guarda-Chuva (o melhor restaurante

da cidade), cujo dono se chama Weber

e tem mais dez irmãos, todos de nomes

começados por W. No caminho para-

mos na casinha de madeira da travessa

15 de Agôsto, 1224, onde Pedro Fona,

sua mulher e os onze filhos pintam 
as

cuias mais bonitas da região (algumas,

verdadeiras obras de arte).

Alter do Chão, Boim, Belterra, Ara-

pixuna e Curuaí são os cinco distritos

do município de Santarém. Alter do

Chão, antiga missão religiosa de índios

boraris, vila desde 1758, fica nos fundos

de uma grande enseada à margem di-

reita do Tapajós, tendo atrás um lago

de águas limpíssimas (lago verde de Al-

ter do Chão), e ao lado uma montanha

isolada em forma de cone, com 150 me-

tros de altura, que o povo conhece por

serra da Piroca. Um dos lugares mais

bonitos do baixo Amazonàs.

A uma hora e meia de Santarém, por

estrada asfaltada, chega-se a Belterra,

onde, em 1932, o americano Henry

Ford mandou plantar experimentalmen-

te mais de 3 milhões de pés de serin-

gueiras, numa tentativa fracassada de

racionalizar a produção da borracha.

Hoje, Belterra é autarquia do Ministério

da Agricultura. Na volta, podemos 
to-

mar o ramal da estrada que atravessa a

reserva florestai: cinqüenta minutos

adiante chegamos à cachoeira hidrelé-

trica da Amazônia (potencial previsto

de 40 000 kW.).

Voltamos ao Amazonas e, com mais

seis horas de viagem, chegamos à foz

do rio Gurupatuba, no lado esquerdo,

em cujas margens está Monte. Alegre,

incrustada numa colina. Monte Alegre,

7 000 habitantes, é um imenso areai,

com duas únicas ruas em T. As casas

sobem com dificuldade a encosta íng'.*e-
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me da colina, em cujo tôpo tica a par-

te conhecida como 
"cidade 

alta". 
"Ci-

dnde baixa" é a estreita faixa de terra

entre o morro e o rio, onde, ao anoite-

cer, bandos de garças brancas e verme-

lhas vêm dormir. Nessa hora, Monte

Alegre se parece com desenho de car-

tão postal, e os próprios moradores ape-

lidaram a cidade de Monte Triste.

A 13 quilômetros da cidade, várias

montanhas formam um anel em tôrno

de um vazio de campos naturais. O lu-

gar c conhecido pelo nome de Desterro

e ali existem várias fontes de águas sul-

furosas, límpidas e com forte cheiro de

enxofre. Ao fundo aparece a serra de

Lira: lá estão gravados em pedras dese-

nhos e sinais de um povo desconhecido.

O delta parece 
uma 

pata 
imensa

Estamos outra vez no Amazonas, que

segue imponente e tranqüilo. O rio Xin-

gu, o último dos seus grandes afluentes,

vai surgir à direita. E logo depois do

Xingu começa a abrir o seu estuário:

encontra o Atlântico num delta magní-

fico, que mais parece uma pata imensa.

Nesse delta fica Belém.

Junto à foz do rio Guamá, a 1 grau

ao sul da linha do equador, Belém é

uma cidade que merece ser vista deva-

gar. Desde os casarões antigos até a par-

te mais moderna, com avenidas bem

pavimentadas, que lembram túneis ve-

getais, com suas mangueiras cruzando

as copas de lado a lado. As igrejas co-

loniais, construídas pelo italiano Anto-

nio Giuseppe Landi, e o mercado de

Ver-o-Pêso são passagens quase obriga-

tórias. No mercado — onde se vende

de tudo — encontramos as famosas er-

vas e raízes tropicais. Podemos comprar

essas raízes já preparadas (para serem

usadas em banhos ou para perfumar as

roupas) na casa 115 da rua 25 de Se-

tembro, onde mora dona Alfa.

Ao contrário de Manaus, que antes

da borracha não possuía história, Belém

já era uma grande capital na época da

colônia. Quando a província do Grão-

Pará separou-se do Maranhão, em 1772,

a cidade já havia construído o maior e

mais luxuoso palácio de governador 
—

hoje chamado Lauro Sodré — 
que o

Brasil conhecia. Com a explosão da

borracha, Belém foi transformada em

empório comercial do vale amazônico.

E suas comunicações com a Europa

eram mais freqüentes do que com São

Paulo ou Rio. O intendente Antônio

Lemos, prefeito de 1898 a 1911, é o

autor de Belém durante a fase da se-

ringa. De manhã, bem cedo, já era pos-

sível vê-lo — sobrecasaca inglêsa, car-

tola, gardênia na lapela de seda, ben-

gala de marfim e ouro — correndo as

ruas da cidade em seu landau puxado

por uma parelha de zebras africanas.

Foi êle quem reformou o Bosque — re-

serva florestal no perímetro urbano de

Belém —, transformando-o no que é

ainda hoje: largas avenidas e caminhos,

traçados sob o aglomerado de árvores,

levando a lagos artificiais.

Em Belém chegamos ao fim do nosso

roteiro. Mas, antes de ir embora, pode-

mos passar pela feira de artesanato, na

praça Kennedy, para ver as reprodu-

ções de cerâmica marajoara e tapajós,

feitas pelo mestre Raimundo, as roupas

de tururi — uma fibra de madeira —

e os bichinhos de balata.

¦py I

Restaurante de Manaus: uma tartaruga de 90 quilos para 16 pratos diferentes.

COMIDAS

Gosto, cheiro, som e até sexo

Na Amazônia, as comidas não têm

apenas gôsto e cheiro. Têm também som

e sexo, ligados ao colorido sugestivo das

palavras. É uma comida mágica, pre-

guiçosa, sensual, que cresceu junto com

a terra e o rio. Quase toda a alimenta-

ção, de forte influência indígena, é à

base de mandioca. Conta a lenda que a

mandioca foi a planta em que se ocul-

tou, depois da morte, o corpo branco

de Mani, filha de um grande cacique.

Da mandioca faz-se o tucupi, conhecido

de ponta a ponta na região. É o líquido

extraído da raiz, ralada e espremida no

tipiti, uma espécie de canudo em palha

trançada, com alças nas pontas. Com o

tucupi e o jambu 
— erva que cresce es-

pontâneamente nos lugares úmidos —

prepara-se o pato mais famoso da ter-

ra. Tem um segrêdo: o jambu deve ser

fervido à parte, que é para não dar 
"tre-

mor na língua".

O tacacá é produto da união do tucupi

e da gema da tapioca, .com sal e pimen-

ta, jambu e camarão sêco. Nos merca-

dos e ruas de Belém e Manaus, assim

como nas esquinas das pequenas vilas

do interior, as tacacàzeiras armam seus

tabuleiros, amarrando as panelas com

um pano branco até a boca, para con-

servar a quentura. O tacacá é servido

em cuias e se bebe em grandes goles. O

camarão e o jambu são comidos com os

dedos. Seu gôsto é forte e deixa saúda-

des na bôca: dizem que não há melhor

remédio contra ressaca.

A maniçoba é preparada sem pressa,

às vêzes durante uma semana inteira.

Quanto mais demorar seu preparo, mais

gostosa fica. É feita com a maniva —

fôlha da mandioca — 
picada e fervida

pelo 
menos por três dias. Em seguida

coloca-se bucho, mocotó, chouriço, ba-

nha de paio, pé de porco. Mais tarde,
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Ertiais # a
um sensaoonal
presente:
PÔSTER
PIJ^IFICiADO
EM CORES
Para acompanhar
o crescimento
dos seus filhos.

E mais: ÊLE, simfemento
especial para o homem.
Smoking preto já era, Ricardo Amaral.

dieta para um homem 
———¦_¦_¦_--_

que trabalha, truques

para saber usar melhor

o gravador, e tudo

sobre a impotência.

CLAUDIA
procure nas bancas
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Club Um
a modal
A coleção Club Um 72 promove com sucesso
a volta do jaquetâo,que já foi símbolo
de elegância para os homens mais famosos
do mundo. Traz também a liberdade do novo
modelo safari. E o paletó dois botões
mas com moderna modelagem.
Se a ocasião exigir, há o smoking na coleção
Club Um-moda 72. Tudo com as mesmas
tendências da moda masculina da Europa.
Lapelas mais largas. Paletós longos e evasés,
ombros estruturados. Abotoamento mais baixo.
É a hora de mostrar a gravata e a camisa.
Novas cores - 32 tonalidades de vert casse,
vert petrole, mauve e kaki.
Fique no Club Um. O clube da moda.
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MOTORES 

DESH. 

"ISHIBRAS"

10

Ishíkawajima 
do Brasil 

- 

Estaleiros 
S*A*

ESTALEIRO INHAÚMA: ESCRITÓRIO 
SÃO PAULO:

OtUC. .. 0 Di-wnta Hn Paíii Av Briqadeiro Luiz Antônio, 2344 - 1 .<•, Conj.

Av. Pres. Antonio Carlos n.»607, sobreloja Rua 
General Gurjao, 2_ Pont I . 

Te, : 288-1582 e 288-2688

Rio de Janeiro 
- GB 

- End. Tel, ISHIBRAS R» 
de Janeiro 

- GB - Tel._234.8054 ,HICO-SPO 

021 -708

Rio de Janeiro 
- Tel.: 231 

-0090 e 231 
-1975 Telex: IHICO - Rio - 031 

-517
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Baseada num sistema de 

' 

feed-back

entre os resultados práticos 
e dados

dos motores a longo tempo em

operação na propulsão 
dos navios

e na geração 
de energia elétrica,

a ISHIBRAS já 
introduziu know how

próprio 
de fabricação,

desenvolvido pelos 
seus engenheiros,

técnicos e operários brasileiros.

Aqora, com a inclusão dos motores

ISHIBRAS-DAIHATSU 
em sua

iá estabelecida linha de fabricaçao

de motores ISHIBRAS-SULZER,

a ISHIBRAS está em condiçoes

de fornecer motores desde

400 até 48.000 BHP por 
unidade.

Os motores ISHIBRAS-DAIHATSU

são especialmente projetados

para 
a propulsão 

de embarcações

de pequeno porte, 
rebocadores,

ferry-boats, chatas,

bem como para grupos geradores.

UNHASDEPRODUÇÁO

MOTORES DIESEL

Motores Diesel, marítimos e

estacionários, produzidos 
sob

licença da Sulzer Frères S.A.

e da Daihatsu Diesel Mfg. Co.

Ltd., representante dos

motores Semt 
- 

Pielstick.

PROPULSORES 

"DUCKPELLER"

CONSTRUÇÃO 
NAVAL

Construção,

conversão e reparos

de navios,

rebocadores,

diques, cábreas,

equipamentos

flutuantes em geral.

PRODUTOS INDUSTRIAIS

Estruturas metálicas e equipamentos

mecânicos em geral para:

usinas hidro e termo-elétricas,

indústrias siderúrgicas,

petroquímicas, 
de cimento,

de construção civil e outras.

Fundição e serviços de usinagem.

Ishibras

) i
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( OMIDVS continuação

com muita preguiça, c a vez do jabá.
Jo fiambre e do toicinho. Apesar do seu

aspecto descuidado e da côr indefinível,

o gosto da maniçoba é muito próximo
ao da feijoada, porém mais leve. mais

concentrado. No mercado de Ver-o-Pê-

so, cm Belém, existem pequenas barra-

quinhas vendendo maniçoba, servida

com farinha em pratos de alumínio.

Mas, como avisam as próprias maniço-

beiras, ela é mais gostosa quando pre-

parada em casa, sem economia nos in-

gredientes. No restaurante Renasci, em
Belém, pouco mais que uma garagem
onde foram colocadas algumas mesas
rústicas e muitas moscas, pode ser en-

comendada uma maniçoba de primeira
categoria.

Porém o forte da terra é o carangue-

jo, preparado de muitas maneiras dife-

rentes, desde o casquinha no forno, co-

berto de farinha suruí, até o guisado
com leite de coco, servido com arroz

branco.
Outra atração de Belém, o casquinho

de muçuã (preparado com a carne de

uma pequena tartaruga, raras vezes

maior que um palmo), está desapare-

cendo, porque a espécie está ameaçada

de extinção e sua caça foi proibida.

Uma tartaruga dá para 40 pessoas

O Amazonas é um paraíso para quem

gosta de peixe e tartaruga. Uma tarta-

ruga grande, de 90 quilos, dá para ali-

mentar quarenta pessoas e pode ser

preparada de dezesseis maneiras dife-

rentes. Mas dificilmente são encontra-

das em restaurante: a caça está proibida.
As melhores peixadas de Manaus se

comem nos restaurantes Tucunaré e

Uirapuru, em Educandos, um bairro

humilde da cidade. O pirarucu — o

maior peixe de escamas de água doce,

no Brasil — é uma instituição regional.

Em tupi, quer dizer 
"peixe vermelho",

e chega a medir mais de 2 metros de

comprimento e ter 100 quilos de peso.
Sua pesca é feita com arpão, e o peixe,
depois de lanhado e cortado em bandas,

é colocado para secar ao sol, em ten-

dais cobertos de palha, junto às casas

de pescadores. Existem várias formas de

prepará-lo. Seco, pode ser assado na

brasa e desfiado, e depois misturado

com leite de castanha e farinha de Ua-

reni — uma região do Amazonas que

produz farinha de grãos amarelos, gran-
des e desiguais. Fresco, pode ser comido

como churrasco, com limão e pimenta
murupi, cheirosa e forte

O tucunaré é um peixe que vive em

águas claras e correntes. Sua pesca —

com iscas vivas ou mortas — é bonita:

o peixe é rebelde e lutador, não se dá

por vencido no primeiro embate. Do

tucunaré se faz a melhor caldeirada da

Amazônia: além dêie, só é necessário
bastante tomate, pimenta, cebola, coen-
tro e a panela cheia de água até a boca.
Mas existe um jeito especial de comer:
espreme-se num prato o caldo de um
limão e espalha-se grãozinhos de pimen-
ta murupi. Num canto coloca-se farinha
de Uareni e em cima despeja-se o caldo,

que se toma de colher. O tucunaré é co-
mido em prato à parte.

A melhor forma de preparar o tam-
baqui é no tucupi, junto com o jambu
e o sumo da mandioca. O curimatã é

gostoso na brasa, coberto de folha de
bananeira e suco de limão.
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Alguns entre mais de cem frutos comestíveis conhecidos da Amazônia.

FRUTAS
É nos frutos que a região amazônica

demonstra toda sua riqueza. Já foram

catalogadas mais de cem espécies comes-

tíveis. São frutos não domesticados, li-

vres, que crescem espontaneamente, jun-
to ao alagado dos rios ou nos altos da

terra firme. Apenas alguns desses frutos

são industrializados ou têm seu plantio

planificado, como o guaraná, por exem-

pio. São vendidos em paneiros (cestos
de palha trançada) nos mercados da ei-

dade, trazidos do interior pelos caboclos.

Em algumas sorveterias — como a

Santa Marta, em Belém — é possível
experimentar toda essa variedade de sa-

bores, em sorvete.
Açaí — O gosto pelo açaí — pouco

mais que um caroço preto, do tamanho

da cabeça de um dedo médio — quase
define a região amazônica. É colhido

do açaizeiro, palmeira de tronco fino

e comprido, e em tupi quer dizer 
"fruto

que dá suco". O caboclo sobe na árvore

esguia, auxiliado por peconhas — cor-

das feitas da palma do próprio açaizei-

ro — e golpeia o cacho com o terçado
— facão —, atirando-o em jamaxis ou

aturas — paneiros de pés grandes e

resistentes. O esqueleto do cacho do

açaí é transformado em vassoura. Dos

bagos amassados e coados em gurupe-
mas — peneiras — se faz um vinho

grosso, vermelho e forte. O vinho, que
em Belém é processado em máquinas

especiais e anunciado na porta dos ba-

res por bandeirinhas vermelhas, é toma-

do puro com bastante farinha e açúcar

na cuia. Do açaí, além de vinho e sorve-

te, também se faz pirão para comer com

peixe assado. Um verso popular afirn*

"Quem vai ao Pará, gostou; bebeu açaí,
ficou".

Bacaba — A árvore da bacaba é uma

palmeira (Enocarpus distichus) que ve-

geta em terra firme, cresce em campo

aberto e cujo tronco alcança notável

grossura (até 35/40 cm de diâmetro),

mas não se eleva muito em altura. Seu

nome deriva do guarani: de uá (fruto)
e ycaus (gordura) — fruto que produz

gordura. De fato, a polpa amarela da

bacaba, coberta por uma fina casca ar-

roxeada, contém 25% de óleo, mais do

que normalmente contém uma azeitona

(20%). Da casca e da polpa faz-se

vinho.
Bacuri — O bacuri se encontra prin-

cipalmente ao norte do Amazonas, e dá

em árvores de grande porte, mas não

muito altas. Nas matas de terra firme,

a árvore se distingue de todas as demais

pela sua beleza na época da floração: o

tronco de madeira amarelada, compacta

e resistente (boa para a construção na-

vai), fica encoberto pela copa em forma

de cone invertido, cheia de pequenas
flores côr-de-rosa, que depois se tornam

vermelhas. Os frutos, que contêm um

suco viscoso, de perfume semelhante ao

do jasmim, amadurecem de janeiro a
mnin Çõ/-» nronrl#c (r\ficr\ m A/4 i/"» • *) 
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redondos, do tamanho de uma laranja,

variando do amarelo-ouro ao verde-

amarelo. A polpa é branca, doce e fina,

e às vezes um pouco ácida. Em quase
todos os frutos se encontra um bago,

sem sementes, chamado 
"filho", 

da mes-
ma massa e sabor da polpa: é a parte
mais apreciada. Com o bacuri se fazem

compotas, marmeladas, além do sorvete

de gosto delicado.
Buriti — O buriti, miriti, meriti ou

muruti — muitos nomes para palmeiras
da mesma espécie (Mauritia) —, habita
numa imensa área de dispersão, tanto

i
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BANCO HALLES

COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.

Sempre com você.

S.Paulo - Salvador - B.Horizonte-Recife- Brasília.

Era um.

0 comôço.

Halles de São Paulo S.A. 
- Administração

e Participações. Pequeno para o mundo que

vinha crescendo.

Era dois.

Abrindo estrada.

Halles São Paulo e Banco Halles de Investimentos.

E gente chegando, participando.

Era cem.

Eis alguns: Banco Halles de Investimentos;

Halles Financeira; Ghimel 
- 

Corretora de Câmbio

e Valôres; Hod - Distribuidora de Valôres;

A Fortaleza e A Solidez, companhias

de seguros; e agora, o Banco Halles

Comércio e Indústria.

Outros mais virão, para compor um elenco

de emprêsas autônomas, voltadas para servir você.

* 
Era um, era dois, era cem.

Juntos, englobados, crescendo.

Como os girassóis nos campos,

formados de mil girassóis.

Crescei

e conglomerai-vos.

Como emprêsas numa economia forte.

Muitas sementes, mais girassóis.

Muitos recursos, mais vantagens.

Para o País.

Para Você.

Para Você casar e multiplicar-se. Educar

os filhos.

Comprar coisas. Viajar. Financiar o carro.

Modernizar sua emprêsa, seu consultório,

seu negócio, sua oficina (o que Você faz?).

Êsse o papel do Grupo Halles: movimentar

a riqueza, movimentar o dinheiro.

Nosso, seu.

Foi para Você que o Grupo Halles cresceu

e agora completou a esfera com o

Banco Halles Comércio e Indústria S.A.

Nas agências do Banco Halles você chega,

deposita, retira, obtém financiamentos,

paga contas, impostos, faz tudo

o que você pode fazer com dinheiro.

Nos balcões do Banco Halles

o girassol floresceu.

Para você.



IMPOSTO

COM RENDA

Na Imaiônia estamos na frente.

Nossas ações têm maior valor patrimonial.

FRUTAS continuação

COllE BRASA

COLONIZADOR* E REPRESENTAÇÕES

DO BRASIL S.A.

ir

COL BllASA

COLONIZADORA E REPRESENTAÇÕES

DO BRASIL S.A.

COB11ASA

COLONIZADORA E REPRESENTAÇÕES

BRASILEIRAS S. A.

Seu Incentivo Fiscal, na SUDAM,

voltará multiplicado

Pecuária é o melhor multiplicador.

Recebemos aplicações Diretas

Também através de Corietores

Rua Araújo, 21 6 
- 7. andar Sao Paulo.

Fones: 35-2754. 32-4846 e 35-3611.

Suas

férias

começam

aqui:
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Cada vez que você lè Quatro Rodas, você •• apaixona por mais

uma cidade. Olhando as paisagens de Sâo Luís. você começa

a adorar o Maranhão. Em outro exemplar, você se apaixona

pelo R*rite. Ou Pelotas. Ou Ouro Prêto. Ou Salvador.

E Quatro Rodas, junto com as paisagens, dá a você a chance

de amar estas cidades de perto: o mapa. os roteiros, tudo

para fazer uma viagem calma. Com o máximo de prazer.

Abra sempre a sua ediçio de Quatro Rodas

na certeza de encontrar uma apaixonante

sugestáo de férias. Você se torna a sua

própria agência de viagens.
QUATRO

na várzea, desde o estuário, como nos

campos. Os primeiros 
viajantes espa-

nhóis que passaram pela Amazônia cha-

maram-na de árbol de Ia vida, por causa

de suas inúmeras utilidades. A seiva é

extremamente doce, tão doce que, se

engrossada pela evaporação, se trans-

forma em mel, e, se fermentada, em

licor. É possível 
extrair uma média de

8 a 10 litros de seiva, que, tratada como

o caldo da cana, produz 
açúcar amare-

lo-claro. Os frutos são do formato de

um ôvo, pesando 
de 40 a 50 g, com

4 a 6 cm de diâmetro. Da polpa (20,5%

comestível) se conseguem vinho, azeite

e até farinha. O índio, principalmente 
o

que habita a região do rio Negro, faz

dêle um dos seus mais apreciados 
"ca-

xiris", bebida altamente fermentada,

usada em cerimônias e festas religiosas.

Em 1947, os técnicos do Instituto de

Nutrição do Rio de Janeiro descobriram

um teor excepcionalmente alto de caro-

teno (pró-vitamina A) na polpa e no

óleo que se podem extrair do buriti (de

30 a 300 mg em 100 g do material).

Cupuaçu — O cupuaçu (Theobroma

grandiflorum), uma das frutas mais gos-

tosas da região, esconde seu sabor den-

tro de uma casca castanho-aveludada,

dura, lenhosa, de 3 a 4 mm de espessu-

ra. Tem forma de uma elipse, de apro-

ximadamente 20 cm de comprimènto e

10 cm de diâmetro. Chega a pesar mais

de 2 kg e amadurece de janeiro a abril.

As sementes alongadas (das quais se

faz um chocolate de excelente qualida-

de) são envolvidas numa polpa muito

branca (30% aproveitável), de perfume

forte, parecido com o das rosas. Dela

se fazem doces, sucos, geléias, sorvetes

de sabor ácido e licor. O salame de

cupuaçu, bastões compridos feitos da

geléia do fruto e castanha-do-pará, é

um dos melhores doces regionais. Às

vêzes é encontrado, envolto em papel

celofane, nos tabuleiros das doceiras do

mercado.

Guaraná — A planta do guaraná é

um arbusto trepador, que dá pequenas

flôres brancas, como as de café. Caídas

as flôres, aparecem frutos redondos, ver-

melhos de um lado e amarelos do outro.

A casca é dura e dentro há uma pelí-

cuia negra: quando descascado, lembra

um ôlho humano. Talvez por isso, tôdas

as lendas indígenas (que explicam o

aparecimento do guaraná) falam da

transformação dos olhos de um menino

bom em boa semente. O naturalista Von

Martius, que estudou a planta, chamou-a

de Paullinia sorbillis. A espécie que teve

origem no Orinoco recebeu o nome de

Paullinia cupana K. typica, e a da bacia

amazônica, Paullinia cupana sorbillis. O

povo prefere chamar as subespécies de

guaraná-bôto, guaraná-pêra e guaraná,

simplesmente. A região por excelência

do guaraná é o município de Maúés, no

médio Amazonas, estendendo-se até Bar-

reirinha, às margens dos rios Andirá,

Maués-Açu e Paraná dos Ramos. É onde

a planta se desenvolvia espontâneamente

e em caráter silvestre, até que a indús-

tria dirigida iniciasse uma exploração

sistemática e racional, obrigando o re-

plantio pela exigência cada vez maior

de consumo. O guaraná dá-se melhor

em terreno sêco, e com três anos de

idade começa a frutificação, três meses

depois das floradas. No'princípio de fe-

vereiro termina a colheita, e então as

sementes são limpas da 
"remela' 

ipoipa

branca que as envolve), em cochos de

madeira, trabalho feito por mulheres e

324

crianças. Só então pussu 
á fase de ter-

ragem", em fornos de barro. A etapa

seguinte, a 
"pilaçâo", 

requer exp^riên-

cia e 
"boa 

mão". Em cada quilo de se-

mentes deitadas no pilão adiciona-se um

caneco de água, a fim de torná-las ma-

cias. Isso nos pilões domésticos, como

nos pilões mecânicos das usinas. Logo

ao sair do pilão, 
a pasta é amassada pe-

lo 
"padeiro", 

ràpidamente puxada e re-

puxada, 
até transformar-se num bastão

pouco maior que um palmo. 
Nas usinas,

os 
"padeiros" 

têm cada qual o seu 
"ca-

rimbo", com um número, que é impres-

so no bastão. Se houver 
"poca" — mas-

sa mal ligada contendo ar, e tornando

oco o bastão — o padeiro 
é identificado

e nunca mais será bem visto.

Sucos, doces, sorvetes e compotas

Murici — O murici, moruxi ou muru-

ci (Byrsoniina crissifolia) dá umas fru-

tas amarelas, menores que cerejas, uni-

das umas às outras por talos compridos.

A fruta é mole e seu gôsto lembra o de

queijo branco. Dela se fazem também

sucos, doces e sorvetes.

Pariri — O pariri é uma grande ár-

vore (Pouteria pririy), 
vegetando em es-

tado silvestre nas margens dos rios To-

cantins, Xingu e Branco. Seu fruto é

perfumado e carnudo, maior que uma

laranja. A polpa branca torna-se côr de

vinho quando exposta à luz, e, apesar

de doce, seu sabor é ácido. Come-se ao

natural. Dela também se fazem compo-

tas e sucos.

Patauá — Dos espinhos da palmeira

patauá, que recobrem totalmente o tron-

co quando nôvo, os índios fazem as pe-

quenas flechas de suas zarabatanas. A

árvore adulta alcança 15 m nas florestas

baixas e úmidas do rio Amazonas, es-

pecialmente do lado norte. Seus frutos

são arroxeados, quase negros, de tama-

nho de uma pequena ameixa e recober-

tos de um pó branco-azulado. Com êle

se faz uma bebida de côr cinzenta, pre-

parada como o vinho da bacaba, muito

apreciada.

Piquiá — Piquiá, pequiá, piqui, man-

teiga de demerara são os nomes popula-

res dos frutos da Caryocar villosum. É

uma das maiores árvores da terra firme,

alcançando, às vêzes, mais de 5 m de

diâmetro na base do tronco de casca

cinzenta, com sulcos profundos percor-

rendo-o ao longo da altura, que atinge

de 35 a 50 m. Uma só árvore produz

milhares de frutos — 6 000, em média

—, 
quando chegam os meses de janeiro,

fevereiro e março. O fruto é quase re-

dondo, do tamanho de uma laranja, for-

mado de dois ou três bagos reunidos na

mesma casca verde-acinzentada, espêssa

e rica em ácido (36%). Cada bago tem

a forma de um rim, de 5 a 6 cm de

comprimento, e sua polpa amarelo-ge-

ma-de-ôvo é muito doce. É comida ao

natural, ou cozida em água salgada com

manteiga e farinha. Depois do açaí, da

pupunha e do cupuaçu, é o fruto mais

apreciado na Amazônia. O caroço é

mole e mais doce que uma amêndoa, de

cujo sabor se aproxima.

Pupunha — A pupunha (Guilielma

speciosa) é um fruto oval, do tamanho

de uma ameixa. Da madeira da árvore,

muito dura e preta, alguns índios costu-

mam fabricar seus arcos e flechas. A

polpa amarela, densa e farinácea, com

leve gôsto de bata-doce, é cozida na
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água e come-se pura ou com mel e man-
teiga. É servida em casa, acompanhando
um cafezinho, ou vendida em tabuleiros
nos mercados e esquinas das cidades.
Se ralada e colocada de molho em co-
chos de madeira, a pupunha produz uma
bebida rosada e espumante que, fermen-
tada, dá um vinho muito forte.

Sorva — Os frutos de sorva ou sor-
veira (Couma apocinacias) são a princi-
pio verdes, passando a pardo-escuros
quando maduros. Sua pele, impregnada
de um suco branco e viscoso, é fina, e
a polpa amarelo-escura é pastosa e seu
gosto é muito doce. Com ela se fazem
compotas, refrigerantes e sorvetes.

Tucumã — O tucumã é uma palmeira
(Coccineas) cujos frutos arredondados,
do tamanho de um ôvo de pombo, ama-
durecem de dezembro a abril. São ala-
ranjados e têm perfume muito intenso,
semelhante ao do damasco. A polpa é
oleosa e doce. Com ela se preparam tor-
tas e compotas, sorvetes e vinho. O ca-
roço contém uma amêndoa de massa
branca que produz óleo comestível.

Vxi — O caroço grande, quase le-
nhoso do uxi (Saccoglolis uchi) ocupa

praticamente todo o espaço do fruto, co-
berto por uma película macia verde-
amarelada. É bom para fazer sorvetes.

Há ainda uma grande variedade de
outros frutos conhecidos e usados, como
o biribá, o mari-mari, a gavriola, o mu-
cajá e o pajurá.

ZONA FRANCA
Ao entrar na Zona Franca de Ma-

naus, saiba que, para fazer boas com-

pras, é preciso ter tempo e paciência.
Entre duas esquinas de uma mesma
rua, o preço de um objeto pode sofrer

grandes variações. Você pode encontrar
mercadorias praticamente pelo preço de
custo, quando, por exemplo, o movi-
mento do mês está sendo fraco (geral-
mente de janeiro a maio) e o comer-
ciante é obrigado a liquidar o estoque

para saldar sua dívida com os atacadis-
tas. Em compensação, quando chegam
navios de turistas, os comerciantes pro-
curam tirar a diferença dos meses de
estagnação. Como não existem regras
fixas, o melhor, antes de se comprar

qualquer coisa, é dar uma volta pelas
ruas principais, para uma tomada geral
de preços. Um bom lugar para se come-

çar é a rua Marechal Deodoro, estreita
e acanhada, onde os edifícios antigos

parecem desabar sobre o calçamento.
Ali se tem uma pequena amostra do co-
mercio local, seu jeito caótico de ven-

der tudo ao mesmo tempo, em lojinhas
às vezes pouco maiores que um galpão,
penduradas no alto de longas escadarias.

Nas grandes lojas — Moto Importa-

dora (rua Guilherme Moreira, 312), Ci-
lar (7 de Setembro, 833), Icimex (Gui-
lherme Moreira, 166), Bechimol (Adal-
berto Vale, 44) —, você encontra qua-
se todos os artigos à venda na Zona
Franca, de motocicleta a lenços de seda,

passando por brinquedos japoneses ou
caxemira inglesa. Vale a pena, porém, ir
à loja certa. Por exemplo: calças Lee,
Lewis e outras confecções dessas mar-
cas, é na Rimex (rua Joaquim Sarmen-
to, 155). A Top Lojas (avenida Eduar-
do Ribeiro, 395) tem a maior varie-
dade de lingerie. Porcelanas (Secla, de
Portugal; Wedgwood, da Inglaterra) é
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O brasileiro já teve muito
naíma, o anti-herói simpático. Pei
na imagãffi^que-osLOutroe faziam
cara despreocupado, que vivia n
tropical, com um pandeiro na mft
lheres por todos os lados.

Se isso nfto era a verda
agora está muito longe dela.

Agora que o gigante
levantou disposto a transformar s
esplêndido num país desenvolvi
brasileiro sabe a força e p valor
Conhece suas responsabilidades
direitos.

Foi para esta nova mentali
um povo em desenvolvimento, que
o Montepio Nacional dos Bancar»

E foi no i\ôvo ritmo do Brasi
o ritmo do trabalho,, ainda mais ági

que o do samba, que este Montepk
cresceu.

Tornou-se forte e grande, rei

MONTEPIO
SEDE: RUA DOS ANDRADAS. 930/
TELEG.: MONTEBANCOS/ PORTO ALEL
BRASÍLIA/ BELO HORIZONTE/ SALVADOR

gg—f——
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pais que ele quer segurar,
à alegria da

desenvolvimentista qus inspirou
o siogan do Preeidente, que o Montepio
Nacional doe Bancários alcançou o indica
de 100% de creecimento no último ano,
duplicando nfto só o número de seus
ciados, mas também o seu patrimônio.

E incorporando novas empresas pro-
dutivas, que estfto gerando mais riqueza

para o Brasil e segurança para milhares
de pessoas.

Agora o Montepio Nacional dos Ban-
cários, quer aumentar o número

pessoas.
Quer garantir a milhões de brasilei-

ros, aquela segurança extra que cada um

precisa para trabalhar e produzir
melhor.
Porque o Montepio Nacional dos
Bancários está certo de que, esta é
a única maneira de segurar este país.

DOS BANCÁRIOS
25*2466 • 26*2666/ CAIXA POSTAL 1664/ END

NÔPOLIS/ CURITIBA/ SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO/
TALEZA/ TERESINA/ SAO LUIZ.
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ZONA FRANCA continuação

com a Central de Ferragens (Marechal

Deodoro. 116). Perucas (preços desde

CrS 30,00) é na Le Toupet, fornecedo-

ra exclusiva da Velasquez. Na Icofilm

(7 de Setembro, 1148), você encontra

tudo em material fotográfico: uma má-

quina Asahi Pentax, por exemplo, sai

por CrS 1 150,00 (em São Paulo,

CrS 2 900,00). A Cine Foto Interna-

cional (rua Teodoreto Souto, 850),

além de máquinas, tem equipamento de

som: um toca-fitas Mecca Sonic 7 200,

que em São Paulo custa CrS 1 200,00,

sai por CrS 540,00.

O máximo que se pode comprar

A diferença de preços, entretanto,

não significa tudo. Há um limite, deter-

minado pelo governo, para suas com-

pras. Você pode sair da Zona Franca

com mercadorias no valor de até 100

dólares, mais 25 dólares para comestí-

veis — limite estabelecido com base no

custo externo da mercadoria. (Custo

externo é igual a custo exterior.) Os

gerentes das lojas podem informar o

custo externo em dólares: o custo ex-

terno de um gravador cassete comum,

pelo qual você paga CrS 220,00/250,00,

é de 20/25 dólares. (Raramente há equi-

valência entre o preço pago e o câmbio

do dólar.)
Objetos pessoais e roupas não entram

no limite dos 100 dólares, desde que re-

velem sinais de uso e não sejam em

quantidades excessivas. (É inútil tentar

passar com duas dúzias de camisolas,

por exemplo.) Fora do uso particular,
cada pessoa só pode levar uma unidade

de cada artigo. Exceções: calças Lee

(meia dúzia), cortes de fazenda (quatro

para mulher e dois para homem) e

brinquedos (quatro).
Se o custo de um artigo ultrapassar

o limite permitido, você pagará uma

taxa, independente da cota dos 100 dó-

lares. Essa taxa inclui imposto de im-

portaçao e imposto sobre produtos in-

dustrializados. Essas taxas variam de

acordo com o produto. São sempre mais

altas quando o artigo já tem correspon-

dente na indústria brasileira. Por uma

televisão, por exemplo, você paga 185%

de imposto de importação e 20% de

IH. Relógios têm as tarifas mais bai-

xas (15% e 12%).
E, quando o valor total das compras

ultrapassa o limite permitido, você tem

o direito de escolher os artigos sobre os

quais pagará impostos.
A fiscalização é feita no aeroporto

de Manaus, mas um controle perfeito é

impossível, pois não existe nem um fi-

chário relacionando a entrada e saída

de passageiros. (No aeroporto traba-

lham diariamente, durante dez horas,

quatro fiscais e um chefe, atendendo a

uma média de 8 000 passageiros por
mçs.) Como a lei permite a cada pas-
sageiro sair da cidade com uma cota de

100 dólares, muitos resolvem multipli-

car esse limite, voltando várias vezes à

Zona Franca.
Também o grande número de peque-

nas e grandes embarcações que descem

o rio dificultam o controle por via ma-

rítima. Uma motocicleta (Yamaha 350

custa Cr$ 4 500,00 em Manaus e

Cr$ 9 600,00 em São Paulo), por exem-

pio, pode sair de barco de Manaus para
Belém, ou. Porto Velho, e daí seguir pa-
ra qualquer lugar do país. O problema
maior (se a manobra não fôr descober-
ta antes) será na hora do emplacamento.

FIM
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Omito

permitido

Caia na tentação da dourada maçã de França.

Seu sistema sensorial vai funcionar

a todo vapor, assim como amor à 
primeira 

vista.

Já na 
primeira mordida você sente o sabor

paradisíaco, 
a suculenta maciez 

que 
só as maçãs

douradas têm: as maçãs de França.

A 
partir 

daí, deixe sua imaginação funcionar.

Se você é do tipo 
que 

vai direto ao assunto,

anote: maçã é um revigorante espetacular,

dá uma resistência física surpreendente.

E saúde 
pela 

via do 
prazer.

São as vitaminas BI, B2 e C, mais o ferro,

o cálcio, o 
potássio, o cobre, a niacida.

E o fósforo - 
que 

dá memória 
pra 

você se

lembrar de tudinho. Caia na tentação

gostosa 
da maçã dourada - 

com casca e tudo.

Et, n'oubliez 
pas, que 

maça 
- 

como tudo

que 
dá 

prazer 
- 

quanto 
mais francesa, melhor!

...elas são douradas. Vive la différence!

?
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estaé

a maneira

menos indicada

para 

ver

o mundo

Ver o mundo através

de um binóculo é 
fascinante.

Invadir a intimidade

do bairro discretamente.

Protegido 
pelo 

anonimato

das 
quatro paredes.

As mulheres da vizinhança

tomam as 
proporções

das heroínas de romances

-sao 
o seu tipo ideal

a distância.

Com um binóculo

é 
fácil 

transformar

a sala de visitas

num 
jardim,

mas talvez, você não saiba

que 
as 

plantas 
estejam

morrendo dia a dia

por 
causa da 

poluição.

 
¦

O engarrafamento de trânsito

dez 
quarteirões 

lã na 
frente,

pode 
caber inteirinho

dentro da sua cozinha

- 
mas será 

que 
você consegue

chegar na hora do almoço ?

Se você é uma 
pessoa

que 
se 

preocupa

com o 
que 

está acontecendo

ao seu redor em todos

os campos da atividade humana,

sejamos 
francos, 

o binóculo

í a maneira menos indicada

de ver o mundo.

Vire a 
página.
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I importante 
que 

você

saiba 
que 

enquanto estão ten-

tando 
pôr um fim na 

guerra

do Vietnan, outros estão cá»

meçando tuna nova 
guerra

-contra 
a 

poluição.

Você deve ter a sua dia-

posição, 
a 

qualquer 
momento,

um 
quadro 

completo e articu-

lado de tudo 
quanto 

ocorre no

mundo. 
.':P-V |' 

• 
*v"V

De ter o seu 
próprio ponto

de vista sôbre os acontecimen-

tos da atualidade.

Afinal, você se baseia em

fatos e informaçOes 
para

formar a sua opinião, não é

mesmo?

Por isso, mais do 
que

nunca, é importante 
que 

êsses

fatos e informações cheguem

até você de forma correta, im-

parcial, objetiva. '' 
w

VEJA-a revista semanal

de informações da Editôra

Abril dá, tôdas as semanas, um

panorama completo aos seus

leitores, sôbre tudo o 
que 

está

acontecendo de significativo

em todos os setores da ativi-

dade humana.

Tudo o 
que possa 

interes-

sar está nas 
páginas 

da revista

que 
se tornará um dos seus

hábitos mais 
proveitosos.

O mundo da 
política 

na-

donal e internacional, o mun-

do dos negócios, dos invés-

timentos, da educação, dos

esportes, da vida moderna.

VEJA 
possui 

uma seção

de humor inteligente, dá a vo-

cê os últimos lançamentos da

literatura, as novidades da

música, as contribuições no

campo da arte, do teatro e do

cinema, os bastidores da tele-

visão, a divulgação da nossa

música e a 
projeção cada vez

maior do esporte brasileiro no

exterior.

- 

; VEJA é uma revista útil

para 
você.

VEJA introduziu no Brasil

uma forma 
jornalística total-

mente inédita, 
pelo seu estilo.

VEJA é uma revista com

*i mesmas características das

grandes revistas norte-ameri-

canas e européias, como Time,

Newsweek, Der Spiegel, L'Ex-

press, Panorama, Economist.

a

a



tudo istc está

ao seu alc ance

em Veja

E 
pode 

ser seu da maneira mais fácil

e econômica 
que 

existe: a assinatura.

Se você ainda não conhece

as vantagens de se fazer

a assinatura de uma revista

como VEJA, estas são

as 
que 

estamos oferecendo a você:

COMODIDADE

Você não 
precisa perder 

seu tempo

para 
ir até as bancas de 

jornais

recebe VEJA em casa

- 
pontualmente-

tôdas as segundas-feiras.

ECOIMOMIA

VEJA nas bancas

está custando Cr$ 3,00-para você

ela custará apenas Cr$ 2,00.

Ou seja, assinando VEJA 
por 

52 semanas

você economiza Cr$ 56,00.

Oi
<v

Você tem a vantagem adicional,

exclusiva do assinante de VEJA,

de 
poder parcelar

o valor da assinatura em até 3 vêzes!

Um 
pagamento 

à vista de Cr$ 100,00

ou três 
parcelas 

iguais de Cr$ 35,00.

llVIPf

Não 
precisa mandar dinheiro agora.

JIV1 P

IP** p"** &j

MSACIONAL

Se o seu 
pedido 

chegar

até o dia 30/10/71 você 
ganha

inteiramente 
grátis

dois discos sensacionais,

um de Noel Rosa e outro

de Pixinguinha, acompanhados

dos respectivos fasciculos,

biografias e ilustrações.

Lembre-se 
que

esta oferta é 
por 

tempo limitado.
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PARA VOCÊ.

INTEIRAMENTE GRÁTIS

Se o seu 
pedido 

chegar até

o dia 30/10/71 você 
ganha

inteiramente 
grátis, dois valiosos discos:

Os discos são acompanhados de

uma interessante biografia dos dois

famosos compositores,

ricamente documentada e ilustrada.

MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

As músicas mais famosas

do inesquecível Noel Rosa.

Uma biografia 
para 

você conhecer a vida

do maior compositor de sambas do Brasil.

As músicas são interpretadas

por 
Maria Bethânia, Martinho da Vila,

Orlando Silva, Aracy de Almeida,

entre outros.

MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

As músicas mais famosas de Pixinguinha.

Uma biografia 
para 

você conhecer

Pixinguinha 
que 

soube com tanta

inteligência e sensibilidade

criar um dos mais belos momentos

da nossa música 
popular.

As músicas são interpretadas

por 
Orlando Silva, Pixinguinha,

Jacob do Bandolim,

os Oito da Batuta, entre outros.

instruções

para

o 
preenchimento

Não se esqueça

de 
preencher todos os dados

do certificado de economia.

Recorte-o e envie-o 
para a

Editora Abril 
pelo correio.

Não 
precisa selar - 

o 
porte

será 
pago pela própria Editôra.
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DA ÚLTIMA

FRONTEIRA
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O MAIS

PODEROSO RIO

DO MUNDO

Os mapas dêste suplemento especial contam duas

histórias: a da ocupação da Amazônia e a de

uma viagem 
por 

seu 
passado 

e sua cultura. No

mapa maior estão as estradas 
que 

rasgam a selva

milenar, as três centenas de fazendas de 
gado

que 
substituem a floresta 

por pastagens, 
os

projetos 
de mineração. No menor, o 

gigantesco

rio Amazonas, com suas histórias e seus mistérios.
»

^>00:

SUPLEMENTO ESPECIAL

NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

&



Amazônia.

Depois da Lua, o maior des

E, quando dizemos que êsse desafio

é enorme, não é força de expressão: são

cinco milhões de quilômetros quadrados,

quase 60% do território brasileiro.

Para enfrentar êsse 
gigantesco desa-

fio, o Govêrno Federal adotou duas estra-

tégias definidas.

Uma para desenvolver as áreas já

ocupadas e outra para ocupar as áreas

ainda virgens.

Isso porque aquela imagem da Ama-

zônia deserta, com menos de 1,46 habi-

tante por quilômetro quadrado, é uma

imagem verdadeira, mas não 
para tôda a

Amazônia.

Se existem áreas ocupadas apenas

pela selva, existem também centenas de

cidades em fase de rápido crescimento,

regiões povoadas por fazendas de cultivo

e criação, indústrias siderúrgicas, esta-

leiros e modernas emprêsas de mineração.

E, para êsse desenvolvimento e in-

tegração ainda mais rápida da Amazônia,

o Govêrno Federal contou com a iniciativa

privada.

E, 
graças ao programa de incentivos

fiscais, milhares de emprêsas 
passaram a

aplicar na Amazônia metade do seu im-

pôsto de renda.

E as novas emprêsas criadas com

êsses recursos receberam tôda a ajuda

possível: 
isenção de imposto de renda, de

tributos de importação e exportação e, na

Zona Franca de Manaus, também do IPI.

Essa estratégia provocou o apareci-

mento de centenas de indústrias, nas

principais cidades da Amazônia.

Muitas delas trabalham com matéria-

prima 
local, o que significa economia de

custos: é o caso das emprêsas que utili-

zam fibras vegetais, madeiras, óleos, etc.

Êsse programa de desenvolvimento

das áreas já ocupadas vem dando grandes

resultados e tem sido apoiado pela ex-

pansão da infra-estrutura da região.

Hidroelétricas estão sendo construí-

das, portos aparelhados, enormes áreas

vão sendo saneadas.

Enquanto isso, a Amazônia não ocu-

pada, a Amazônia da selva, a Amazônia

dos romances e das grandes 
reportagens,

essa Amazônia também vai sendo con-

quistada.

Para conseguir ocupar essas regiões,

o Govêrno adotou a estratégia de rasgar

estradas.

A experiência já deu resultado antes:

a população da região cortada pela Be-

lém-Brasília cresceu de cem mil para dois

milhões em menos de uma década.

As novas estradas em fase de cons-

trução permitirão .alcancar as ricas áreas

de terra firme, entre os vales dos grandes

rios.

Essas áreas sempre foram inacessí-

veis, 
pois o rio-estrada 

prende o homem

na várzea.

E na várzea a fixação do homem é

precária, à mercê de enchentes e do ex-

trativismo.



isafio à espera do homem.

As novas estradas já estão atraindo
pioneiros de todo o país. demonstrando
que essa é a melhor maneira de ocupar as
grandes áreas vazias da Amazônia.

Mas não basta chamar empresários
ou abrir estradas para vencer esse gigan-
tesco desafio.

É preciso planejar, avaliar, pesquisar
e financiar todo esse esforço.

E por isso foram criadas duas agên-
cias governamentais de desenvolvimento:
a Sudam (Superintendência do Desen-
volvimento da Amazônia) e o BASA
(Banco da Amazônia SA).

A primeira encarrega-se do planeja-
mento e coordenação da ação governa-
mental na área, e o segundo é responsa-
vel pelo financiamento do processo.

Assim, cabem à Sudam os estudos
essenciais para a elaboração dos planos
regionais de desenvolvimento, enqua-
drando-os dentro dos objetivos nacionais.

Seus programas procuram desenvol-
ver recursos humanos e naturais e serviços
básicos.

E cabe também à Sudam a análise, a
aprovação e fiscalização dos projetos pri-
vados que pretendem beneficiar-se dos
estímulos fiscais.

Tanto a Sudam como o BASA são
sediados em Belém.

O Banco da Amazônia, entretanto,
funciona como banco de desenvolvimento
e como banco comercial.

É um banco de crédito especializado,

pois recebe como depósito as deduções
do imposto de renda de todo o país.
E concede créditos, a médio e longo
prazo, a empresas rurais e industriais que
procuram aumentar sua capacidade pro-
dutiva e o nível de produtividade regional.

Além disso, o BASA emprega recur-
sos próprios no suprimento de capital de
giro a empresas locais para operações
dentro e fora da região e ainda financia
estoques de produtos regionais na en-
tressafra.

O BASA também realiza estudos e
pesquisas sôbre a economia da região,
presta assistência técnica aos empreendi-
mentos locais e promove programas de
treinamento para formação e aperfeiçoa-
mento de pessoal técnico.

MMfllflB DO Mflflflj
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Pela 

bôea do rio Amazonas sai um

quinto da água doce do mundo,

em direção ao oceano Atlântico,

ponto final da maior rêde

hidrográfica do mundo, O Apurimac

vira o Ene, o Ene vira o Tambo,

o Tambo vira o Ucayali, o Ucayali

vira o Maranon, o Maranon vira

o Solimões e o Solimões vira o

Amazonas, o rio de lendas, mistérios

e controvérsias. A começar pelos

nomes que teve: mar Doce, rio

Maranon, rio Grande, rio

Solimões, rio Orellana. Tão

variados 
quanto as incríveis

histórias de índios brancos,

cidades de ouro, cobras de 20

metros de comprimento.

Mesmo assim, o Amazonas é mais

do que um rio. Seus afluentes

(cêrca de 1 100) abrangem seis

países, formando um volume de

água onze vêzes maior que

o Mississípi e uma rêde navegável

de 50 000 km (mais de uma

volta à Terra). Nos 800 km

iniciais, a partir do monte

Huagra, nos Andes (seu mais

provável ponto de origem), até

Iquitos, o Amazonas cai

4 200 metros (4,8 m/km). Na parte

navegável, cai não mais

do que 2,6 cm/km.

(Nesse trecho, ao longo da grande

planície, as águas correm mais

por efeito do empuxo contínuo

À esquerda, nuipa do rio Amazonas,

de J638, feito pelo cariou rafo

Bento da Costa, da expedição

de Pedro Teixeira.

•a Este é em suma o novo descobrimento dêste grande rio,

que, tendo encerrado em si grandes tesouros, a todo gênero de

gente convida a que os aproveite; ao pobre, oferece sustento;

ao trabalhador, satisfação do seu trabalho; ao rico,

maiores acréscimos; ao nobre, honras; ao poderoso, Estados;

e mesmo ao rei, um nôvo império. aa

("Nôvo Descobrimento do Rio Amazonas", do Padre Cristóhal de Acuna, cronista

espanhol do século XVII.)

da massa líquida em movimenta

do que por efeito do declive.)

A determinação da nascente

principal de um rio é complexa,

t quase sempre discutível.

Pela definição internacional mais

aceita, ela coincide com a

nascente do tributário 
que começa

mais longe da foz. Segundo

èsse princípio, a nascente do

Amazonas seria mesmo no monte

Huagra, onde começa o Ucayali.

Muitas autoridades aceitam

o monte Huagra como origem do

Amazonas, mas ninguém ainda

conseguiu medir essa extensão:

a única tentativa, feita

pelo explorador francês Michel

Perrin, em 1953, terminou de

maneira trágica nas corredeiras

do Apurimac (a continuação

do Ucayali). Antes de Perrin,

em 1949, o missionário britânico

O.R. Walkey mediu o Amazonas a

partir das proximidades de sua

origem real, usando os melhores

mapas de então. Chegou a

6 516 km. na época 128 mais que

o tamanho do Nilo,

cujos defensores saíram a campo

para contestar a precisão dos

mapas de Walkey. Usando mapas

bem detalhados, E.J. Devroey,

administrador da Hidrographic

Committee, do Congo Belga,

remediu o Nilo, concluindo que

sua extensão é de 6 669 km.

Mas a criação do lago Nasser,

pela barragem de Assuã, eliminou

milhas de meandros, reduzindo

o comprimento do rio.

Na medição de um rio, é mais

razoável considerar o tributário que

tem maior extensão? O

que tem maior volume de água?

Ou o que conserva a direção

do tronco inferior? Calculado

pelo canal norte, o Amazonas

mede 6 447 km. Mas, medindo-o

via rio Pará — a rota que muitos

navios usam —, êle se torna o

maior do mundo: 6 749 km.

80 a mais que o Nilo.

Socialmente, talvez, o rio

Amazonas não tenha a mesma

importância do Nilo, ou do

üanges, ou do Yang TsC-Kiang.

Entretanto, tem maior volume

de água e maior extensão

navegável (4 061 km — da foz

até a confluência dos rios

Ucayali e Maranon, no Peru).

Além de se situar numa região

pràticamente virgem, desabitada

e potencialmente rica.

Durante o período das cheias,

de abril a junho, o Amazonas

normalmente triplica seu volume

de água: a vazão passa de

70 000 m3/seg para 320 000 m3/seg.

Em Santarém já foram

anotadas oscilações no seu nível

da ordem de 5 a 6 metros. Em

Manaus já se elevou a 29 metros

(mesmo assim, a profundidade

nunca é inferior a 30 metros e,

em alguns pontos, principalmente

nas proximidades de Óbidos e

Manaus, chega a ultrapassar 100

metros). O leito normal, que é

de mais ou menos 2 km de largura,

nas cheias se estende a 40, 50 e

até 60 km, formando várzeas.

Somente na região do Médio

Amazonas — de Óbidos até Manaus

— há mais de 1 milhão e meio de

hectares de superfície pantanosa.

coberta todos os anos pela

enchente de cêrca de 9 metros

de altura. Além das várzeas de

inundação, a bacia amazônica

tem ainda várzeas de marés, que

se estendem desde a foz até

Santarém, a 900 km do Atlântico,

numa área de 64 000 km2 (É

conseqüência do fluxo e refluxo

iia maré no deita.)

Entretanto, até hoje os limites

da bacia onde correm o Amazonas

e seus tributários ainda não

foram demarcados com precisão.

De acordo com o Serviço Técnico

de Análise e Planejamento do

Ministério das

Relações Exteriores,

seriam 7 855 000 km2.

A Comissão Mista Brasil-Equador

deu outro número: 7 180 000 km2.

E para o Departamento Nacional

de Portos e Vias Navegáveis,

seriam 6 217 220 km2.

São diferenças consideráveis:

dentro delas, cabem alguns

países europeus. De qualquer

forma, porém, a participação

do Brasil é sempre superior a

60% do total:

da ordem de 3 800 000 km2.
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Venha 

para 

a Amazônia.

Quando você fôr investir seu Imposto de Renda na

Amazônia, nós lhe mostraremos mais de 500 projetos agrope-

cuários e industriais 
já aprovados pela Sudam. 

~

E. para elaborar seu projeto de empreendimento, procure

os escritórios regionais da Sudam.

Lá você encontrará roteiros de projeto, manuais técnicos

e especialistas, que o ajudarão a descobrir o negócio mais viá-

vel e lucrativo.

O Banco da Amazônia dará todo o apoio financeiro 
que

sua emprêsa precisa.

É só procurar uma de suas agências, espalhadas pelo

Brasil.

Vènha logo para a Amazônia.

Metade do Brasil espera isso de você.

Em Belém

SUDAM 
- 

Trav. Antônio Baena n.° 1113 
- 

tel.: 5011

BASA 
- 

Trav Frutuoso Guimarães n.° 90 
- 

tels.: 4089 e 4573

Em Manaus

SUDAM 
- 

Rua Costa Azevedo n.° 198 
(CEAMO) 

- 
tel.: 2-4230

BASA - 
Av. Sete de Setembro n.° 735 

- 
tels.: 2119 e 2069

Em Brasília

SUDAM 
- 

Edifício JK, 9.° andar 
- 

tel.: 2-1800

BASA 
- 

Av. W-3, Q 13. lotes 7. 8, 9A- tels.: 42-2092 e 42-3580

Em Cuiabá

SUDAM 
- 

Rua Cel. Pedro Celestino n.° 8 
- 

tel.: 2911

BASA 
- 

Praça da República n.» 32 
- 

tels.: 2261 e 2362

No Rio de Janeiro

SUDAM 
- 

Av. Franklin Roosevelt n.° 126 
- 

10.» andar 
- 

tel.: 252-3926

BASA 
- 

Rua da Assembléia n.° 62 
- 

tels.: 231 
-1550 

e 231 
-3192

Em São Paulo

SUDAM 
- 

Av. Brasil n.° 196 
- 

tel.: 282-9123

BASA 
- 

Rua José Bonifácio n.° 192 
- 

tels.: 36-2978 e 32-6332

Em Pôrto Alegre

BASA 
- 

Rua Borges de Medeiros n.» 646 
- 

tels.: 25-4680 e 24-1092
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para qi nsabe
- e quer mais.
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Minister.
íOs quatro melhores
ífumos. Combinados
; com muito talento.
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