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PALAVRAS PRÉVIAS

Em nome da Família de BERNARDO SAyÃo CARVALHO ARAÚJO, cabe-me o doloroso privilégio de referir,
aqui, duas palavras prévias à publicação que se vai ler.
Em primeiro lugar, permito-me confessar que não
é inoportuno ou descabido este tributo de admiração
a quem tudo deu à sua Pátria, culminando sua dedicação bandeirante e pioneira com o sacrifício da própria vida, exemplar na fecundidade de sua ação.
Em segundo lugar, é meu dever consignar os
nossos agradecimentos a todas as instituições, a todos
os corpos colegiados, a todos os publicistas brasileiros
que, de uma forma ou de outra, se manifestaram por
ocasião do infausto acidente que roubou ao Brasil o dinamismo em plena pujança do grande desaparecido.
Por fim, cumpre-me dizer o nosso muito obrigado
pela iniciativa desta publicação, ordenada pelo Senhor
Presidente da República, Dr. JUSCELINO KUBITSCHEK,
e executada pelo Serviço de Documentação da Presidência da República, publicação que reflete, de forma
fiel, o amor patriótico que inspirou toda a admirável
atividade do Engenheiro BERNARDO SAyÃo CARVALHO
ARAÚJO.
Hugo Gouthier de Oliveira Gondim

NOS FUNERAIS

ORAÇÃO DO PRESIDENTE JUSCELINO
KUBITSCHEK
Aqui vim dizer adeus a Bernardo Sayão, morto
no campo de honra — morto na batalha em favor
do novo Brasil. Mas a glória começa exatamcnte na
hora em que ele deixa este mundo. Até então nós
todos que com ele lidávamos sabíamos que era um
trabalhador excepcional, homem de fé e de energia
fora do comum; sabíamos que não media sacrifícios
para tornar maior e mais forte este país. Hoje, seu
nome se inscreve na legenda; é um dos heróis da
nacionalidade. Só nos consola de sua perda essa glória
que começa a iluminar, agora, o vulto que acaba de
consumar o seu sacrifício até a mais trágica consequência.
Pode-se dizer que Bernardo Sayão fez a oferenda
de sua própria vida ao seu ideal. Era o comandante
da batalha que desencantará a Amazónia de sua prisão, que virá retirar da pré-história tão grande, tão
obscura e tão importante zona de nossa Pátria. Morre
de pé, no meio das últimas resistências da floresta
imensa, quando o termo dos seus árduos trabalhos
estava à vista. Quem o feriu foi justamente uma
dessas (numerosas árvores que ele teve que abater para
que o Brasil abrisse o seu mais difícil caminho.
«No dia em que a estrada Belém-Brasília estiver
concluída, posso partir para sempre. Terei dado o
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O Brasil não podia parar nos limites da faixa
litorânea.

ORAÇÃO DO DOUTOR ISRAEL PINHEIRO
Aqui estamos nós, os seus camaradas da Novacap,
todos, Bernardo Sayão, para conversar com você a
última conversa que não tem resposta.
Na maneira simples e franca tão do seu feitio,
que esse é o feitio dos bons e dos justos.
Conversa que, vivo, você não toleraria, porque
aflora a vaidade humana.
Aqui estamos para dizer que a sua sempre sonhada
Brasília florescerá na sua glória, bafejada para sempre
pelo impulso dinamizante do seu espírito pioneiro.

E você se embrenhou com o vigor da sua mocidade e com o impacto dos seus músculos na organização da Colónia de São Patrício.
Sonhando sempre com a transplantação da Capital para estes chapadões.
Trazendo e movimentando a primeira máquina
para a construção do Vera Cruz -- primeiro aeroporto
de Brasília.

Porque o Brasil do lado de cá viu o seu esforço
de anos e anos pela libertação das solidões interiores,
escravizadas pelo abandono.

Escolhendo, pá grande aventura de Brasília, a
parte mais dura, mais difícil, a construção da BrasíliaBelém, na concretização da grande obra nacional.
E assim, você levou a coragem da luta até o
sacrifício da própria vida.
Para morrer como desejaria, se pudesse escolher.
Para morrer da morte gloriosa que só merecem
os grandes comandantes.
No centro da linha de fogo, empunhando as suas
armas prediletas — o trator e o machado.
Sentindo o cheiro verde da mata inimiga, sob o
verdadeiro céu do Brasil.
Você, que removeu a primeira terra em Brasília,
tombou vítima da última árvore na ligação BrasíliaBelém.

Sentiu a força da sua obsessão bandeirante que o
arrastou definitivamente, jovem ainda, do litoral ameno
para a crueldade das selvas.

A mata vingou-se de você como a Vupabuçu azul
vingou-se de Fernão Dias Paes.
Destino igual de bandeirantes.

Os Anhangueras dormiram séculos esperando que
a Pátria lhes desse razão nas «entradas» e lhes seguisse o exemplo.
Mas você recebe a gratidão da Pátria no momento em que passa para a eternidade.
Porque o Brasil do lado de cá ouviu a sua voz
de pregador e de profeta.
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Mas você vai viver conosco aqui, pela continuidade da presença do seu espírito.
Nesta Brasília que tanto deve à sua tenacidade
e ao seu imenso amor.
Entrego a você o nosso abraço de despedida, o
adeus silencioso dos seus companheiros de «bandeira».
Até sempre, Bernardo Sayão, primeiro a desbravar estas paragens, primeiro a receber o abraço eterno
da terra sagrada de Brasília.

REPERCUSSÃO NO PARLAMENTO

No SENADO FEDERAL
DISCURSO DO SENADOR GILBERTO MARINHO, A 20 DE JANEIRO DE 1959.
O SR. GILBERTO MARINHO — Sr. Presidente, se
a morte escolhesse atitudes, poderíamos dizer que, em
relação a Bernardo Sayão, porfiara em fixar a que
melhor traduzisse uma existência inteiramente consagrada à sua incoercível vocação de desbravador dos
sertões e criador de cidades.
A humanidade está formada por duas classes de
homens: os que se resignam em andar entre as coisas
que foram criadas por outros e os que somente se
conformam realizando obras próprias. A estes pertencia Bernardo Sayão, que desaparece às vésperas precisas da glorificação da sua façanha, sem que, fechados para sempre os seus olhos, pudesse ver a materialização do ideal pelo qual tanto pelejou, a definitiva
integração da selva brasileira, passo decisivo para cojnverter o centro do nosso imenso território em empório
de riqueza e felicidade.
Em uma de suas derradeiras fotografias, há poucos
dias divulgada, embarcando tratoristas em avião da
nossa gloriosa Força Aérea, para a arrancada final,
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parecia dizer-lhe: partamos para o bom combate. Aqui
estou para guiar os batalhadores e alentá-los. Se
forças adversas não me propiciarem assistir ao triunfo
decisivo, com os meus companheiros estarão o meu
espírito e o meu coração. É pelo Brasil que peço este
sacrifício. Se a sagrada bandeira que ora empunho
me cair das mãos, que seja sustentada por braços irmãos,
incendiados pelo calor da mesma fé e vontade precursora, abrindo na floresta as picadas que hão de ser as
novas sendas do soerguirnento económico da Pátria.
O Sr. Victorino Freire — Vossa Excelência me
permite um aparte ?
O SR. GILBERTO MARINHO -- Com muita honra.

O Sr. Lameira Bittencourt — Estou chegando ao
Plenário e graças ao aparte, aliás muito justo e oportuno, do eminente colega, Senador Victorino Freire,
tomei conhecimento do assunto que versa o discurso
de Vossa Excelência. Permita-me que, seja na qualidade pessoal, seja como Senador do Pará ou ainda no
exercício da liderança da Maioria, manifeste minha
integral solidariedade à justíssima manifestação de pesar
solicitada por Vossa Excelência em homenagem a Bernardo Sayão Carvalho Araújo. Tive a ventura de
conhecê-lo pessoalmente, de perto, bem de perto, e senti
todo o calor, o vigor e o entusiasmo de sua alma de
bandeirante do Século XX. Era ele, verdadeiramente,
um enamorado, um apaixonado por Brasília em primeiro lugar e, logo depois, tornou-se apaixonado e enamorado pela construção da Estrada Belérn-Brasília.
A sua morte não representa só grande perda para a
sua família, mas também para o seu Estado, para o seu
Partido, para a Amazónia e para o País. Eu fui
sempre entusiasta da construção da estrada Belém-Brasília, confesso que, já agora, começo a ter receios —
que por certo logo se dissiparão — com o desaparecimento de Bernardo Sayão, o maior operário da obra
de tão alta significação para a Amazónia e para o
Brasil. Receba, pois, Vossa Excelência apoio integral
às manifestações de justo pesar por esse brasileiro excepcional do século XX.

O Sr. Victorino Freire — O eminente colega não
interpreta somente o pensamento do nosso Partido, ma?
especialmente, o da região amazônica, do qual somos
representantes os nobres Senadores Sebastião Archer,
Públio de Mello e eu. Fala Vossa Excelência também
ern nome da bancada do Maranhão, porque a morte do
Dr, Bernardo Sayão foi um grande golpe para o nosso
Estado. Conheci esse engenheiro; avaliei o seu devotamento para atingir o ideal da estrada que liga o Estado do Pará a Brasília, atravessando o território maranhense. A região cortada pela rodovia está sendo
colonizada, povoada, só com a notícia da construção.
Vossa Excelência interpreta o sentir e o pesar de toda
a região amazônica.
O Sr. Lameira Bittencourt — Permite Vossa Excelência um aparte l
O SR. GILBERTO MARINHO — Com muito prazer.

O Sr. Prisco dos Santos — Associo-me às manifestações de pesar com que Vossa Excelência reverencia a memória de um grande brasileiro, não somente em nome do meu Estado, secundando as pá-
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lavras do nobre Senador Lameira Bittencourt, como
também do meu Partido, a União Democrática Nacional.
A morte de Bernardo Sayão causou profunda mágoa
ao País, principalmente à Amazónia, por ser ele um
idealista do desbravamento do nosso Interior.
O Sr. Attilio Vivacqua — O Senado, através da
comovedora palavra do ilustre representante da cidade
do Rio de Janeiro, o Senador Gilberto Marinho, presta
uma condigna homenagem ao grande servidor da pátria,
que ele tanto soube amar e estremecer em contato com
o coração do Brasil, nos nossos longínquos sertões, nas
paragens misteriosas das selvas Bernardo Sayão reproduziu, em nosso tempo, a arrancada, o pioneirismo,
a epopeia das bandeiras, iluminado por seu patriótico
idealismo. Brasília era o sonho que lhe abrasava a
alma de sertanista e de construtor de civilização. Ela
terá sido a imagem que brilhou, pela última vez, nos
olhos do bandeirante sonhador e audaz, como símbolo
de unidade e de grandeza da pátria.
A Nação, enlutada e reconhecida, pranteia um dos
seus mais dignos e beneméritos filhos.
O Sr. Mourão Vieira - - O Partido Trabalhista
Brasileiro acompanha, com emoção, as homenagens que
Vossa Excelência presta à memória do engenheiro Bernardo Sayão. Como Vossa Excelência reconhece,
perde o Brasil um grande técnico e, principalmente, um
homem que amava a profissão. Seu falecimento representa uma perda, uma lacuna para a engenharia nacional, mormente pelo esforço que despendeu na construção da estrada Sul-Norte do País.
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O Sr. Novaes Filho — O Partido Libertador
associa-se às homenagens que Vossa Excelência rende
à memória do saudoso brasileiro Bernardo Sayão. Era
aquele ilustre engenheiro uma personalidade marcante
por sua atuação em diferentes ramos de atividade, por
sua alta capacidade de trabalho e, sobretudo, pela sua
paixão em ver, em futuro próximo, o Brasil ainda não
conhecido integrado no Brasil que todos nós já conhecemos .
O Sr. Francisco Callotti -- Solidarizando-me com
as palavras de Vossa Excelência, quero trazer, neste
instante, como engenheiro sócio e membro do Conselho
Diretor do Clube de Engenharia, a solidariedade também daquele Clube, pois que seu Presidente manifestou
o grande pesar de nossa classe pela perda de um
engenheiro no verdadeiro sentido, engenheiro que rasgava novas estradas e que construía, sempre com o
pensamento na grandeza do País.
O SR . GILBERTO MARINHO — Os pronunciamentos
dos eminentes colegas Victorino Freire, Lameira Bittencourt, Prisco dos Santos, Attilio Vivacqua, Mourão
Vieira, Novaes Filho e Francisco Gallotti, cm seu nome
pessoal e nos das diversas correntes partidárias a que
emprestam o brilho da sua liderança, transformam a.
homenagem que ora presto, em uma manifestação do
próprio Senado da República.
Senhor Presidente, quem tomba assim, não morre
no coração dos seus compatriotas.
Os anos de luta bravia e continuada não arrefeceram, na alma de Bernardo Sayão, a flama daquele
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puro idealismo que é o símbolo eterno dos grandes
homens.
E como destes vivem os povos, pensamos que seu
espírito se tenha apagado talvez em meio a felicidade
suprema de saber que havia dado ao seu nobre Estado
e à Pátria, como poucos de seus filhos, o dom total e
desinteressado de uma existência plena c fecunda.
Mais feliz do que aquele guerreiro da lenda que
anunciava do leito de morte uma ressurreição do seu
espírito no brilho de cada espada que se erguesse para
castigar os inimigos da Pátria, o espírito de Bernardo
Sayão há de reviver, em cada brasileiro que prossiga
batalhando pela realização do maravilhoso sonho que
se constituiu na razão de ser de sua vida. (Muito bem l
O orador é cumprimentado) .

DISCURSO DO SENADOR AFOLÔNIO
SALI.ES, A 22 DE JANEIRO DE 1959.
O SR. APOLÔNIO SALLES (Lê o seguinte discurso)
— Senhor Presidente, Senhores Senadores. Lá, na clareira úmida e folhosa da rodovia Belém-Brasília, desenvolve-se um drama. Uma epopeia de proporções incalculáveis. Rasga-se uma estrada no mais denso,
ignoto e extenso maciço florestal do mundo.
Sobrevoe o curioso a terra continental deste Brasil
imenso.
Bem ao norte despeja o Amazonas os bilhões de
metros cúbicos de água que o céu dos Andes ou as
nuvens negras da imensa planície vertem sobre a floresta. Onde está a foz que, de tão intrincada ramificação de igarapés, braços de rio, estreitos profundos,
nem se distingue da força brutal do rio mar ? Marajó
está ali como sinal telúrico envolta num abraço nervoso
de águas barrentas indicando a enorme fauce da gigantesca serpente líquida.
Esta gleba lata e úmida é o Brasil do norte, distante, inacessível.
É um trecho descomunal da pátria. Milhares de
quilómetros separam-no da civilização sulina.
Os caminhos que os históricos arquitetos do nosso
território percorreram para fixar as nossas fronteiras,
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foram os caminhos que a rede potamográfica traçou na
pauta verde das matas.
Tudo se admitia. Tudo se compreendia, no
século das caravelas, ou até na era mais próxima do
transatlântico e do barco a hélice. Mas tu, patriota
empreendedor e afoito, que resides na faixa rica do

Percorrendo-a sentir-se-á o viajante envolto numa
aura de conquista. Não poderá ficar insensível à
pressão do grandioso quem se disponha a palmilhar a
rodovia pioneira. O murmúrio das florestas, a cantiga das águas barrentas dos rios caudalosos, o silêncio
dos raros descampados, tudo se há de integrar no cenário da antevisão de uma tarefa imensurável reservada
às gerações futuras amantes do Brasil.

sul do Brasil, tu que cortas o céu com as asas do
avião, somente tu podes avaliar quão descomunal é
distância de norte a sul do Brasil.
Os olhos humanos, para escrutinarem e divisarem,
de realce, a imensa tela pintada pela mão do Criador,
no interior de nossa fronteiras, teriam que gastar horas
e horas de voo rápido, num suceder de surpresas e de
espanto.
Já não basta pressentir-se assim distante a vastidão
do nosso solo. Nem basta aflorar-se-lhe o contorno
na morosidade das viagens marítimas. Impõe-se sentir
integralmente a pujança da gleba, a exuberância do
torrão natal, gerando no coração dos patriotas jovens,
de corpo ou de espírito, a consciência do futuro do
Brasil.
Na integração do seu programa de desenvolvimento do Brasil, explica-se, assim, o entusiasmo do
Presidente Juscelino Kubitschek pela rodovia BelémBrasília.
Faculta ela a quantos um dia a percorram a noção
exata do que seja o imenso, do que seja o descomunal,
pletórico e incrivelmente vasto território que a Providência confiou à responsabliidade e dinamismo dos
brasileiros.

A rodovia Belém-Brasília contribui, como nenhuma
outra obra, para a exaltação patriótica com que o Presidente Juscelino ora se entrega à gigantesca empreitada do desenvolvimento célere do Brasil.
O Sr. Motirão Vieira •— Permite Vossa Excelência
um aparte ?
O SR. APOLÔNIO SALLES — Com muito prazer.
O Sr. Mourão Vieira — Perdoe Vossa Excelência
que com modesto aparte eu macule a página de antologia que está produzindo. ..
O SR. APOLÔNIO SALLES — Vossa Excelência é generoso.
O Sr. Mourão Vieira — . . . mas jurei a mim mesmo
não perder a oportunidade, sempre que se falasse nessa
rodovia, de manifestar meu assentimento, meu entusiasmo pela libertação do Norte, em face de uma via
que vai realmente transformar aquela parte do Brasil.
Meus encómios, também, do Senhor Presidente da
República, que, homem do Sul, não teve dúvida em
proporcionar ao Norte sua emancipação económica,
rnais do que isso — a ligação permanente entre nortistas
e sulinos.
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O SR. APOLÔNIO SALLES — Agradeço o aparte de
Vossa Excelência, ilustrativo das modestas palavras
que estou pronunciando.

diterrâneo. Mais tarde, de novo censuras chegaram até
os meus ouvidos. Os recursos orçamentados aplicados
à discrição do Diretor, concentravam-se na construção
de estradas que aproximavam o núcleo humano às concentrações das cidades mais próximas. De novo fiquei
ao lado do agrónomo que, com sua vocação bandeirante,
abrindo estradas, assegurava a prosperidade da colónia
que não podia subsistir isolada.
Quando tive conhecimento de que Bernardo Sayão
integrava a equipe dos construtores de Brasília, e quando
mais tarde soube que a ele entregara o Presidente Juscelino a epopeia da rodovia Belém-Brasília, não escondi dos meus amigos a impressão que alimentava de
que fora encontrado o homem adequado à tradução de
tão arrojados planos.
Faço nascer agora em minha fantasia o quadro
emocionante daquele moço robusto, bandeirante moderno, comandando a grande batalha contra as selvas,
vadeando igarapés, transpondo riachos e rios.
Lá está ele, ora pisando com suas botas enlameadas
a galharia rebelde das árvores recém-tombadas, ora
imergindo destemeroso no desconhecido cipoal traiçoeiro das picadas abertas. Vejo-o disputando com
os auxiliares, que o admiram, o primeiro posto na estranha batalha. Surpreendo-o agora tranquilo, olhando
a luneta de um trânsito, descutindo com os engenheiros
topográficos o traçado definitivo ou a vereda de emergência para nova arremetida.
Agora avulta o seu perfil de sportman consumado,
empunhando o volante de um boldozer possante.
O tratorista ao lado abisma-se na admiração de tanto

(Lendo):
Quando Sua Excelência, traçando o quadro geográfico de Brasília, apontou para o norte, um jovem
agrónomo exultou e compreendeu, primeiro que todos,
a significação de uma rodovia ligando as duas capitais.
Foi Bernardo Sayão, o engenheiro agrónomo que, sem
hesitar, acorreu ao chamamento.
E compreendeu, porque tinha a alma banhada pelas
unções telúricas das terras antes por ele desbravadas,
do primeiro trabalho de povoamento em grande de solo
feraz do Estado de Goiás.
A inspiração de Juscelino encontrou Bernardo
Sayão que a traduzisse, com entusiasmo, com incontida
paixão, com renascida paixão bandeirante.
Tive, pelos idos de 1942, o meu primeiro contacto
com o agrónomo que hoje pranteamos.
Da mesma idade que eu, fora-lhe confiado um ano
antes a abertura da primeira colónia nacional. Viera
ao Rio de Janeiro, sem aviso prévio ao Ministro. Não
faltaram os que trouxessem ao meu gabinete a censura
protocolar. Fora esquecido um detalhe burocrático ao
deixar ele por alguns dias a colónia apenas iniciada.
Não dei conta aos comentários. Empolguei-me com o
entusiasmo do colega que viera à capital justamente
para superar dificuldades ao andamento da tarefa que
lhe fora confiada, lá tão longe, num empreendimento
perdido nas glebas desconhecidas de um Estado me-
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destemor e tanta proficiência.
Mais tarde, Sayão
antecipa-se ao enfermeiro na cura de uma enfermidade
de um dos seus auxiliares. Mas o que. Senhores ?
Ouço vozes exaltadas. No escurecer, depois de dias
afanosos, os ânimos estão predispostos às exacerbações
temperamentais. Aquele isolamento irremediável à
beira do rio ou em plena mataria recém-violada, o piado
agourento das aves retardadas, o coaxar soturnos dos
batráquios, o ruído misterioso das mil vozes da floresta, tudo concorre para a sobrecarga nervosa daquelas
centenas de homens agrupados sob as ordens de um
agrónomo, para o desempenho de uma arrojada e temerosa missão. Um gracejo mal compreendido, uma
nonada qualquer. Eis o conflito que prorrompe. As
discussões se acaloram, as ameaças vão até ao pugilato.
Mas, já está ali o pioneiro, onímodo, impondo com sua
autoridade, sua dedicação e até com sua força física,
a ordem e a paz. De outra feita acorre ele também
com o seu humor, fazendo esquecer descontentamentos,
despertando energias novas. Garimpeiros das belezas
da terra do Brasil, eis o sonhador, que traduz seus
sonhos numa inimitável gama de atitudes à serviço
da pátria.
Senhores Senadores, senti profundamente a notícia da morte trágica do pioneiro, no campo de batalha que escolheu para servir, na paz, ao Brasil.
Queria render-lhe uma homenagem sincera da tribuna do Senado. Não foi possível inscrever-me no dia
imediato ao infausto acontecimento. Hoje ainda há
tempo para que eu diga ao país quanto é digna de
admiração a memória deste modesto e corajoso cidadão,
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que morreu na plenitude de sua realização pessoal.
Morreu desbravando glebas desconhecidas. Morreu
numa obra epopeica de conquista, para o Brasil, do
seu próprio e misterioso território. Morreu no desempenho de uma missão árdua, difícil, penosa. Missão
temerária, que assumiu por livre escolha.
Não por
imperativo de necessidades materiais, que parco era
ele em suas aspirações.
Bernardo Sayão, engenheiro agrónomo, escolheu a
terra distante, povoada dos gigantes de uma flora secular, como palco de seu drama bandeirante.
Foram as abóbadas das árvores a catedral de suas
preces de idealista, de seus anseios patrióticos, de sua
antevisão — dentro de suas próprias lindes.
O Sr. Montão Vieira — Permite Vossa Excelência
um aparte ?
O SR. APOLÔNIO SALLES — Com todo o prazer.
O Sr. Mourão Vieira — Velho palmilhador do
hinterland, verifico quão bem pintou Vossa Excelência a vida do agrónomo nessas regiões. Ele é ali
o médico, o farmacêutico, tudo enfim. Sugeriria, aliás,
em homenagem ao agrónomo lembrasse a outro dar o
nome à rodovia Rio-Brasília de «Estrada Bernardo
Sayão».
O SR. APOLÔNIO SALLES - - Agradeço o aparte
ao nobre colega Senador Mourão Vieira. Conforme
sei, o Senhor Presidente da República, no seu discurso
em Brasília, à beira do túmulo, chegou a anunciar que
a Rodovia Rio-Brasília teria o nome de Bernardo
Sayão.
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(Lendo):
Agora, as colunatas umbrosas das selvas que dominou já não recolhem as invocações do pioneiro heráldico e forte. São círios que gotejam, nas orvalhadas
matinais, as lágrimas de saudade por aquele que tombou
moribundo, ao rude golpe de um insondável desígnio
da Divina Providência.
Deixem, senhores Senadores, que desta tribuna
faça chegar a todos os recantos do Brasil a voz de
minha comovida lembrança, a expressão de minha enternecida saudade, a homenagem de quem o reconhece
como merecedor do respeito e admiração de todos os
brasileiros (Muito bem l Muito bem ! Palmas. O orador é cumprimentado).

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
DISCURSO DO DEPUTADO
CAPANEMA.

GUSTAVO

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -- (Para uma comunicação) Senhor Presidente, a poucos homens se poderá aplicar o conceito que vou expender com relação
a Bernardo Sayão, caído tragicamente, faz poucos dias,
nas florestas do Planalto Central, quando dava os
passos finais do empreendimento maior de sua vida de
grande bandeirante: a construção da rodovia BrasíliaBelém. Homens como Bernardo Sayão pertencem
àquela família de heróis que, para usar um juízo de
Emerson sobre Platão, são, ao mesmo tempo, honra e
vergonha da humanidade.
Eles dilatam de tal modo os limites do heroísmo, e
realizam obra tão imperecível e de tanta beleza, que
ficam, na lembrança dos homens, como providência e
desafio.
No enterramento desse homem extraordinário, que
foi Bernardo Sayão, o Senhor Presidente da República e o Sr. Israel Pinheiro, presidente da Novacap,
pronunciaram discursos que não podem ficar esquecidos.
Venho à tribuna especialmente dá-los à impressão
nos Anais da Câmara dos Deputados. (Muito bem).
(Seguem-se as orações referidas, estampadas noutro
local deste volume) .

DISCURSO DO DEPUTADO BERBERT
DE CASTRO.
O SR. BERBERT DE CASTRO — (Para uma comunicação -- Sem revisão do orador) — Senhor Presidente, ocupo a tribuna para secundar a palavra do
Sr. Gustavo Capanema sobre a personalidade eminente
de Bernardo Sayão, pedindo também que seja inscrito
nos anais desta Casa o admirável artigo do jornalista
Danton Jobim, publicado no Diário Carioca de sábado.
Passo a ler, Senhor Presidente, o artigo, para que
figure nos anais desta Casa.
(Segue-se artigo referido,
deste volume) .

estampado noutro local

INTERVENÇÃO DO DEPUTADO GEORGES GALVÃO NA COMISSÃO DE FINANÇAS, SALA REGO BARROS, AOS 19
DE JANEIRO DE 1959.
Senhores Membros desta Douta Comissão de Finanças,
Agradeço o apoio que nos foi dado por Vossas
Excelências ao aprovarem o singelo voto em separado
que ousamos apresentar, contraditando os ponderáveis
argumentos do Nobre Relator, no projeto n.° 1.093-56,
que acabamos de aprovar, transformando um posto
agropecuário em escola agrotédnica com recursos próprios. Demos assim aos filhos do grande Estado de
Goiás a possibilidade de forjarem seus homens do
campo em centro educacional técnico, com o que de
moderno a evolução vem facilitando ao homem para
valorizar seu esforço.
Ouso, eminentes colegas, já que demos os meios
materiais aos jovens, com tal aprovação, sugerir que forneçamos ao estabelecimento em causa o exemplo que
lhe sirva de paradigma e ao mesmo tempo constitua
como que homenagem desta douta Comissão de Finanças, na figura varonil do Novo Bandeirante, tombado
no seu árduo combate, há poucos dias, em plena selva
interiorana. Destarte, que seja denominado esse centro
Escola Agrotécnica Bernardo Sayão, em Rio Verde,
Estado de Goiás, para que a mocidade ali se aprimore
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vendo no grande vulto do pioneiro o fanal onde buscar
inspiração para lutar contra as agruras que só os filhos
do sertão sabem conhecer.
Que pelo nome do estabelecimento vejam as novas
gerações ali forjadas o Ideal que aquele vulto represejnta, buscando no arrojo de seu exemplo novas áreas
a serem incorporadas à nossa civilização. Com a denominação que proponho de Escola Agrotécnica Bernardo
Sayão daremos ao Brasil o exemplo que há de medrar
nos seus discípulos, os quais, formados, se incluirão na
Bandeira que, por certo, dará maior unidade ao Brasil.

REPERCUSSÃO NA IMPRENSA

ALGUNS ARTIGOS E SUELTOS
«PLANEJAMENTO TRANSFORMA A
AMAZÓNIA», separata de «O OBSERVADOR ECONÓMICO e FINANCEIRO ,
ANO XXIII, N" 275, JANEIRO DE 1959,
PÁGINA 92.

A MORTE DE UM PIONEIRO
Já se encontrava este ensaio económico em fase
de impressão, quando uma noticia enlutou o País inteiro:
a morte do Engenheiro Bernardo Sayão.
Contam ter sido rápido o episódio. Quando se derrubava grande árvore para a construção de um aeroporto de emergência, no local em que as turmas pioneiras
vão encontrar-se a 1.° de fevereiro, súbito um galho cai
sobre um grupo que se encontrava a pouca distância.
Também cai um homem mortalmente ferido: era o Engenheiro Bernardo Sayão.
Não era um homem vulgar. Diretor da Rodobrás,
Vice-Presidente do Estado de Goiás, o Engenheiro
Sayão trazia no sangue a marca dos pioneiros. Não se
limitava a traçar coordenadas de ação à sombra dos
gabinetes. Participava do trabalho, comandava centenas
de homens, conhecia-os pelos nomes, sabia recrutá-los
e sabia, principalmente, dirigi-los. Era também um homem de ação.
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Dedicava-se inteiramente à construção da Transbrasiliana. Conta-se que estava em todas as frentes de
ação, orientando, dirigindo, buscando atender às necessidades de seus comandados. Embora costumasse
dizer que sua missão estaria terminada quando se construísse a rodovia Belém-Brasilia, Sayão acrescentava que
para compor a coluna vertebral seria preciso construir
transversal leste e oeste.
Com Sayão morto, a Rodobrás perdeu seu grande
construtor e o Brasil, seu exemplo mais vivo de bandeirante de nossa época.

«CORREIO DA MANHÃ», Rio DE JANEIRO, 17 DE JANEIRO DE 1959.
Chamava-se Bernardo Sayão e era quase impossível
querer que alguém se assemelhasse mais, em espírito e
físico, ao que se chama um Bandeirante. Só que ia além
do desbravador, do mateiro que doma a floresta, funda
curral e fazenda e passa a cuidar do futuro dos seus.
Sayão fundava cidades no sentido moderno do termo,
fundava cidades não para os seus próximos, mas para
todos os brasileiros. Abria o mato a facão, atravessava os rios a nado, plantava um estabelecimento e ficava à frente dele como chefe, rei, juiz. Em 1949 um
repórter do Correio da Manha esteve com Sayão na
então Colónia Agrícola Nacional de Goiás, por Sayão
fundada poucos anos antes para o Ministério da Agricultura. A Colónia já tinha ares de cidade e Sayão,
além de percorrê-la de carro e a cavalo, de cuidar das
lavouras e do gado, era ainda a Polícia e a Justiça, dirimidor de conflitos de terras ou de paixões, distribuidor
de conselhos de irmão mais velho e de castigos de pai
severo. Mas era principalmente o atleta alegre, belo,
confiante em sua força e cheio daquela fé que só as
pessoas de grande coração depositam em seus semelhantes. Colónia Agrícola é hoje a cidade de Ceres,
de uns cinquenta mil habitantes. Sayão, que era agora
vice-governador de Goiás e um dos diretores das obras
de Brasília, acaba de morrer. Sua morte é das que
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verdadeiramente enlutam um país. Salve-se da dor
de vermos morrer quem tanta vida distribuía o fato
de que morreu como um Bandeirante, quando abria
um campo de pouso em plena mata. Uma árvore que
tombava feriu-o de morte e como se a floresta ciumenta
quisesse recolher ao seu seio terrível o filho predileto.
As 10 horas da manhã de hoje enterra-se em Brasília
Bernardo Sayão. O presidente da República sairá
cedo do Rio para honrar o funeral do Bandeirante.

DANTON JOBIM, «DIÁRIO CARIOCA»,
Rio DE JANEIRO, 17 DE JANEIRO DE
1959.
BERNARDO SAYAO, HERÓI-PIONEIRO
Em plena selva amazônica, esmagado pela árvore
que ajudara a derrubar, morreu ontem o engenheiro Bernardo Sayão Carvalho Araújo. Teve a morte que
pediu a Deus, lutando para abrir na floresta virgem a
grande rodovia Brasília-Belém do Pará, sonho que o
empolgava todas as horas do dia, convertendo-se, por
último, na razão de ser de sua vida.
Sayão era uma espécie de visionário prático, com
o ardor dos pioneiros. Seduzia-o a conquista do novo e
do desconhecido, bem como a dominação dos obstáculos,
mais que a realização do objetivo. Entretanto, como
excelente engenheiro que era, escondido na modéstia
de seus hábitos e atitudes, tinha sempre os olhos pregados
no objetivo, sabia como planejar as etapas e atingir os
fins, sempre grandiosos, a que se propunha.
Mas Sayão, antes de tudo, acreditava no Brasil.
Sua morte foi um ato de fé nos destinos deste país,
um edificante exemplo a ser lançado em rosto aos derrotistas, que procuram em vão retardar a marcha da história, vendo no Brasil uma reserva colonial das nações
superindustrializadas do Ocidente.
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Cai o incansável lutador no momento preciso em
que se unem as duas pontas da estrada por ele ideada;
cai em plena batalha com a jungle, no ponto em que
se levantará, dentro em pouco, o monumento aos que
fizeram a rodovia por onde comunicarão o Extremo
Norte e o Extremo Sul do país. Esse monumento recordará o triunfo e a queda do novo bandeirante, ou
seja a morte na hora exati em que, como Fernão Dias,
tinha diante dos olhos a visão da vitória.
No dia em que se deu início à construção de Brasília, quando lá chegava o primeiro comboio de caminhões
com operários e material, encontramos Sayão no aeroporto de Goiânia, trepidante de entusiasmo, alegre como
uma criança, apressando-se em dar-nos a notícia, pois
cruzara com os transportes nas cercanias de Luziânia.
À tarde, quando baixamos de teco-teco na pista por ele
construída, lá estava Sayão no seu jipe, para levar-nos
à Fazenda do Gama. Contou-nos em pormenores as
ocorrências do dia, que ele considerava «um dos mais
felizes de sua vida», porque se dera começo à construção
da futura capital, causa por que ele se havia tenazmente
batido.
Logo que viu iniciados e em boa marcha os trabalhos
da capital, Sayão passou a sonhar com a Brasília-Belém
e não descansou senão quando, com os recursos da Valorização da Amazónia, pôs mãos à obra ciclópica, sempre amparado e encorajado na realização de seu sonho
pelo presidente Juscelino Kubitschek. Graças a este, nada
lhe faltou para que se pudesse dedicar integralmente à
obra. Sayão ajudava a abrir as picadas, a pregar os
piquetes, a desatolar e desenguiçar os veículos e tratores.
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De sorte que contagiava com o seu entusiasmo engenheiros e operários, dos quais se tornara um verdadeiro
ídolo, impondo-lhes, pela camaradagem e pelo exemplo,
os maiores sacrifícios.
Este o homem que acaba de tombar na batalha pelo
desenvolvimento nacional, o herói modesto e desinteressado, cujo nome se deve ensinar às crianças das escolas,
para que aprendam a amar e servir com paixão ao seu
país.

JACINTO DE THORMES (MANUEL BERNARDES MÚLLER), «SOCIEDADE E
ADJACÊNCIAS», «ÚLTIMA HORA», Rio
DE JANEIRO, 17 DE JANEIRO DE 1959.
A MORTE DO GENERAL
Naquela noite falei pelo telefone com a embaixatriz
Hugo Gouthier:
«Amanhã cedo voarei para Brasília. Quero ver se
encontro o meu pai. Ele está metido naquelas matas.
Não o vejo há dois anos».
O Embaixador Hugo Gouthier estava no Palácio Rio
Negro com o Presidente quando soube da triste notícia.
O Engenheiro Bernardo Sayão era o general de uma
batalha terrível. Morreu em combate contra a floresta,
abrindo terreno para a Estrada Brasília-Pará. Seu corpo
ficará na futura capital. Será o primeiro brasileiro ilustre
a descansar em Brasília. Aqui fica uma sugestão: que
uma das importantes avenidas ou uma das estradas que
ligam a futura capital ao resto do País leve seu nome»

«ÚLTIMA HORA», Rio DE JANEIRO.
20 DE JANEIRO DE 1959.

A GLÓRIA DO PIONEIRO
Num dia tranquilo da semana que findou, enquanto
o Rio se agitava pelos motivos que fizeram da cidade
maravilhosa de outrora isto a que estamos reduzidos, a
milhares de quilómetros daqui, numa clareira da floresta
tropical, uma árvore gigantesca abatia-se sobre um homem. Morrer na luta, desaparecer em serviço na trincheira escolhida, fazendo aquilo que se ama fazer — foi
este o destino de Bernardo Sayão. Não o poderia desejar tão característico. À morte o colheu, de súbito, sem
os preliminares da doença, sem ameaças prévias, sem
prenúncios. Liquidou-o em plena selva, no palco que
ele mesmo escolhera, fazendo aquilo que gostava, entregue a fundo à solução do problema que lhe coubera
— a sua tarefa de pioneiro.
Se lhe foi característico o destino, a morte foi característica dos contrastes que o Brasil apresenta hoje,
e não podem ficar esquecidos. Vivemos, agora, a antinomia, por vezes crítica, entre um Brasil morno, conservador, comodista, que se arrima ao passado, que se
escora na rotina, que se desespera quando alguma coisa
muda, que estranha a vibração, o movimento, a celeridade do progresso, e um Brasil que rompre os liames
do tradicional, que se precipita em busca de soluções.
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que volta as costas ao estabelecido, que procura libertarse e crescer, com um ritmo vertiginoso, que espanta e
surpreende e até choca aos descuidados. A antinomia
encontra correspondência nas atitudes de espírito: contrastando os vencidos, os desesperados, os negativistas,
os amargurados, aqueles que estão em todo instante
falando na tal «beira do abismo», e nos julgam incapazes,
ineficientes, subordinados a obstáculos insuperáveis, com
aqueles que acreditam no Brasil, e trabalham, e se esforçam, e lutam. Nada poderemos construir com os primeiros. Mas são os segundos que estão fazendo do
Brasil o grande país com que todos sonhamos.
Bernardo Sayão pertencia ao segundo grupo. Mas
não pertencia apenas por uma atitude de espírito, —
estava entregue de corpo e alma a uma tarefa grandiosa.
Como o homem da anedota, sabia que construía uma
catedral. Nada o fascinava mais do que o trabalho
árduo, capaz de transformar a natureza, ao subordiná-la
aos desígnios do homem, de pô-la ao serviço do Brasil.
Quando a maioria dos seus companheiros de geração
preferiu permanecer no Rio, entregue aos trabalhos costumeiros ou ao mister de enriquecer, que a tantos fascina, Bernardo Sayão escolheu um destino bem diverso,
e se lançou para Brasília, e se plantou na selva, e
entrou a construir uma estrada que, ligando Belém à
nova capital, cortasse o Brasil de norte a sul e rompesse
a tirania das distâncias. Sayão estava construindo um
novo País, em que o pessimismo não pode ter lugar,
onde não se fala em abismos, onde não há lugar para
amarguras. Na sua grandeza, voltado inteiramente para
o que o fascinava, consciente da importância de seu es-

forço, não poderia esperar que a morte tão cedo o colhesse e num momento em que sua vida era tão necessária .
Quis assim o destino, que lhe permitiu, entretanto,
na sua misteriosa sentença, que tivesse um fim simbólico,
vítima da floresta que vencera. Os brasileiros de amanhã hão de procurar saber, dos de hoje, quais os que
lhes transmitiram alguma coisa de grande. Deter-se-ão,
certamente, no nome desse pioneiro, cuja glória poderia
ter sido cantada, como o foi a de outros homens de seu
porte, que viveram há muitos anos e nos transmitiram
o Brasil imenso em que vivemos. Pois ele era como
aquele titã de quem os versos épicos disseram que fora
um «violador de sertões, plantador de cidades». Como
àquele, poderíamos dizer a Bernardo Sayão: «No coração da Pátria viverás».
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WLADIMIR BERNARDES, PELA R A M A . . . »
«A NOTÍCIA , Rio DE JANEIRO, 20 DE
JANEIRO DE 1959.
BERNARDO — O MAGNIFICO
Foi preciso que Bernardo Sayão morresse para que
eu pudesse compreender todo o valor da sua personalidade invulgar. Sei que sempre vivi no seu grande coração, no lugar reservado aos amigos do peito. A estima
e a confiança com que seus pais me honravam transferiram-se para os filhos — o Renato, o Mário e o Bernardo. Com este, bem mais moço, liguei-me pela maçonaria misteriosa da vida do mar. Vi-o crescer, moldando o seu porte atlético, vigoroso, nas pugnas do
remo e nas pescarias fora da barra onde, como dizíamos,
quem tem medo morre de susto... Depois ele sumiu.
Foi para o mato e eu continuei no asfalto. Pouco nos
víamos. Mas os nossos encontros eram momentos de
festa para os nossos corações.
Sabia que o Sayão era um desbravador de sertões,
um fundador de cidades, um bandeirante de raça.
Mas aqueles predicados de audácia e de energia nunca
chegavam a influir nas minhas cogitações de homem rotineiro, a f erradamente litorâneo, para quem o mundo
termina onde acaba o calçamento...
No seu destino de pioneiro de uma nova era de
brasilidade, o vulto desse homem forte e destemido ad-

quire a forma de uma figura lendária, para o Brasil de
amanhã. Ele será tido, para as gerações vindouras, como
Bernardo — o Magnífico, enfrentando perigos e canseiras para trazer à Civilização o Brasil imaturo, ainda
prisioneiro da Natureza. Infelizmente, com toda a sua
experiência, com toda a sua determinação de vencer o
meio hostil, Bernardo tombou para sempre, fazendo valer
aquela observação de Voltaire, quando dizia que o homem é fraco para domar a Natureza, o ímpeto viril ou a
força dos elementos desencadeados.
Homens de fibra, como Bernardo Sayão Carvalho
Araújo, os irmãos Villasboas e o Francisco Meireles,
são criaturas tocadas pela flama do patriotismo que
mantêm, à custa de duros e anónimos sacrifícios, a integridade do nosso imenso território na comunhão nacional. Não são muitos, esses homens de raça e de escol.
E por isso, a perda de um deles é lamentada, sinceramente, por todos os brasileiros. Que Deus receba o
bom e grande Bernardo com todas as honras de um
filho predileto!...
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«A VERDADE AO BRASIL», CRÓNICA
TRANSMITIDA POR UMA REDE DE RADIODIFUSÃO, Rio DE JANEIRO, 20 DE JANEIRO DE 1959.

BERNARDO SAYAO
Num país de dimensões continentais como o Brasil,
a penetração do interior é um fenómeno histórico que
repousa exclusivamente no espírito pioneiro e na capacidade de sacrifício dos desbravadores. Desde os primeiros dias do Descobrimento, a caminhada para o sertão, a jornada para o Centro e para o Oeste fizeram-se
à base do devotamento individual, da predestinação de
quantos cumpriram galhardamente com seu dever de
precursores sem olhar a conveniências pessoais e a comodidades estagnantes. Na construção de Brasília, e
no traçado das vias de acesso cujo entroncamento representa a maior rede de penetração do progresso em
nosso interior, os engenheiros e os operários repetem, em
nossos dias, aquelas mesmas arrancadas heróicas que
construíram as páginas soberbas da descoberta da Amazónia, da civilização do Vale do São Francisco, do
desbravamento do Planalto Central e da fixação da
fronteira do Oeste. Seria impossível erguer para o céu
as majestosas estruturas de Brasília sem um esforço
pertinaz e quase sôbre-humano; seria impossível abrir
no seio da floresta amazônica o leito para a futura ro-

dovia Brasília-Belém do Pará sem dar a essa acometida
gigantesca o mesmo sopro fremente do entusiasmo que
animou as jornadas dos que galgaram a serra do Mar e
foram até a bacia Paraná-Paraguai no século XVIII.
A rodovia Brasília-Belém chamar-se-á, por determinação
do Presidente da República, rodovia Bernardo Sayão:
e esse nome, que hoje está incorporado à história do
Brasil no mesmo plano de coragem moral e de valor
invencível em que se situam os bandeirantes e os escaladores do sertão, esse nome vale para o presente e será
lembrado no futuro como um símbolo de tenacidade e
da fibra de quantos, em pleno século XX, na era do
jato, da eletrônica e das viagens siderais, levaram avante
uma tarefa de civilização que derivava exclusivamente de
seu temperamento de luta, sem olhar a conveniências,
sem esmorecer diante dos obstáculos tremendos da selva
e das distâncias, os olhos postos apenas no futuro do
Brasil. Bernardo Sayão, na batalha de Brasília, é hoje
um farol de idealismo e de esforço patriótico para todos
os brasileiros de hoje e de amanhã. Aos que duvidarem,
sua memória fornecerá um exemplo tanto mais convincente quanto foi cimentado com a própria vida; aos que
estudarem suas ideias pioneiras, mostrará mais uma vez
que, mesmo neste século de máquinas e de engenhos prodigiosos, o impulso construtivo continua ainda a ser a
fibra do homem, sua capacidade de devotamento e seu
afã de superação. O Brasil não se estagnará, enquanto
puder contar com homens de tal estirpe e no ímpeto
desses exemplos de generoso sacrifício continuará impávido na caminhada pela conquista de seu futuro.
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AZEVEDO ROLIM, «DIÁRIO DO COMÉRCIO , NITERÓI, 21 DE JANEIRO DE
1959.

ASSIM TOMBAM OS HERÓIS
Na frieza inexpressiva dos despachos telegráficos,
chegou-nos a desagradável notícia da morte em pleno
coração da selva amazônica do engenheiro Bernardo
Sayão. Quem foi, o que fazia e como tombou esse autêntico patriota, mártir do progresso, disse-nos a Agência Nacional através de «O Estado».
Todavia, não foi dito o bastante sobre esse herói
de uma batalha gigantesca que só a posteridade compreenderá, qual seja a realização da rodovia Brasília-Belém
do Pará. Infelizmente falecem-nos expressão e talento
para exalçar a obra e o valor desse brasileiro ilustre e
bravo que foi Bernardo Sayão, cujos feitos, por certo, o
levarão a resplandecer ao lado de outros grandes brasileiros no Panteon da Pátria.
Não conhecíamos sequer de nome o bravo carioca
feito goiano, que foi encontrar a morte quando lutava
por oferecer ao Brasil a mais ciclópica e mais soberba
rodovia jamais rasgada sobre a terra. Podendo, como
tantos outros, viver uma vida tranquila em meio à civilização, preferiu o valoroso compatrício a dureza inexcedível da luta na vastidão nunca assaz conhecida e
fabulosa da Hiléia imensa, depois de uma existência

fecunda e edificante no âmago do Brasil, onde o foi
buscar o Sr. Juscelino Kubitschek para confiar-lhe o
comando da rodovia fenomenal. De como agia Bernardo Sayão no comando dessa batalha de atlantes,
di-lo sua própria morte. Jamais foi o comandante à
distância. Jamais ditou ordens da sombra acomodatícia de um gabinete onde não chegam o rugir das
feras, o silvar das serpentes, o zumbir dos insetos venenossos, os miasmas deletérios e perniciosos, o sibilar temível das ervadas flechas dos selvagens. Seu lugar foi
sempre na vanguarda, ombro a ombro com seus comandados — essa multidão de heróis anónimos que rasgam,
no seio da Amazónia vasta, a monumental Belém-Brasília. Ali o colheu a fatalidade.
Tão grande e tão bravo foi o audaz pelejador que
o destino lhe reservou a glória de morrer pelo Brasil e
pelos brasileiros tendo como adversário um gigante da
selva. Era preciso que a árvore morresse para que a
máquina do progresso passasse semeando a civilização.
E o madeiro milenar foi atacado pelos machados destruidores, ao comando do bravo engenheiro. Ao final da
luta, a árvore gigantesca jazia estirada sobre a terra que
lhe dera a seiva, esmagando na queda aquele que lhe
ordenara a morte. Árvore e homem, mártires da civilização, tombavam pelo progresso!
Bernardo Sayão já não vive. A rodovia por quem
dera a vida acaba de receber seu nome, numa justíssima
homenagem do Presidente da República. Isto só não
basta, todavia. É preciso que o feito desse brasileiro
enorme se faça inscrever no bronze da eternidade para
que os séculos futuros, relembrando-lhe os feitos, mostrem aos pósteros como tombam os heróis.
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M. V. (MAURÍCIO VAITSMAN),
«POLÍTICA PITORESCA», «DIÁRIO DA
NOITE», Rio DE JANEIRO, 22 DE JANEIRO DE 1959.
O PIONEIRO
Uma árvore tombou e matou o pioneiro Bernardo
Sayão nas selvas amazônicas. Nosso amigo de muitos
anos, desde os primeiros tempos da Colónia Agrícola de
Ceres, fomos testemunha do vigor patriótico que ele
costumava imprimir aos seus trabalhos em prol da redenção do hintedand brasileiro. Era um técnico extraordinário e, sobretudo, um brasileiro de visão realmente larga e esclarecida. Este traço marcante da sua
personalidade não escapou ao agudo poder de observação do festejado escritor norte-americano John dos
Passos, quando, há um decénio, visitando o Planalto
Goiano, admirou-se da patriótica pertinácia de Sayão
em perseguir a ligação Norte-Sul do Brasil. Com os
olhos fitos no Norte, sonhava o grande brasileiro com a
estrada Anápolis-Belém do Pará, na esperança de realizar, em condições mais compatíveis com a técnica moderna, o mesmo sonho que acalentara o espírito de
Couto de Magalhães, há quase um século. Bastaria a
página de Life, escrita há dez anos, por John dos
Passos, para consagração do nome de Sayão.

E, nestas breves palavras de homenagem ao herói
que tombou em plena batalha do progresso do Brasil,
devemos juntar o depoimento que o Padre Trindade
(Cónego Fonseca e Silva) prestou a seu respeito. Certa
vez, o sacerdote dirigiu-lhe um apelo, no sentido de
construir uma estrada que ligasse a cidade de Uruaçu
ao eixo de Anápolis-Ceres, e obteve de Sayão uma resposta que bem definia o seu espírito resoluto, de autêntico bandeirante do Século XX:
— Trindade, vou citar palavras de Augusto Cointe:
o possível está feito: o impossível far-se-á.
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«ÚLTIMA HORA», Rio DE JANEIRO, 22
DE JANEIRO DE

1959.

O HOMEM E A ÁRVORE
Quando o Senhor Juscelino Kubitschek entregar o
Governo ao seu sucessor, este herdará uma obra já lançada e de tal porte que, a menos que o seu sangue seja
de barata, sentirá o contágio de um ideal do tamanho do
Brasil. Muitos homens estão sendo contagiados pela
grandeza dessa obra. Mas agora não é vantagem. Agora
é fácil sentir que nenhuma oposição, nenhum argumento
justo ou injusto impedirá que este Governo fique como
um marco definitivo. As crianças das escolas aprenderão
História do Brasil em duas partes: antes e depois de
Brasília. Já é fácil sentir isso.
Mérito tiveram os que, na hora primeira, acreditaram no mineiro Juscelino. Entre eles, um homem de
nome Bernardo Sayão.
Quando sugeri nesta coluna que o nome do Engenheiro Bernardo Sayão fosse dado a uma grande avenida ou estrada da futura capital, não podia imaginar
que horas depois o Presidente J. K. diria que a própria
Belém-Brasília teria o nome do seu amigo e companheiro
de luta.
Dois mil e 200 quilómetros de madeira, umidade,
bichos, índios, chuvas, falta de tudo, excesso de tudo.
Bernardo Sayão sabia que, se a estrada fosse construída,

Brasília estaria salva de qualquer tentativa de abandono
por parte de um Governo futuro. Essa via de acesso pelo
Brasil afora garantia o sucesso e traria a obrigatoriedade
da mudança para a futura Capital. Provisoriamente, a
estrada era mais importante do que a própria Brasília,
mas, no fundo, tudo era uma coisa só.
À existência do plano, a sua concepção e execução,
dependiam desse homem pioneiro, desbravador, poeta,
idealista e de uma macheza sem par. Dou minha palavra
que se os homens que fazem oposição injusta aos planos
de Brasília acompanhassem o Engenheiro Sayão nas suas
penetrações de helicóptero, jipe, traíor ou a pé, terminariam por capitular. Nada resiste ao seu entusiasmo,
à sua vontade de lutar e de ganhar a partida. Ele sabia
que o seu inimigo era a floresta. Se aqueles milhões de
soldados (as árvores) fossem vencidos, os homens de
terno branco (da oposição) não teriam outro jeito a não
ser calar. O seu negócio era com a Natureza, a sua briga
contra os elementos, mesmo porque ele sabia que a outra
natureza (a dos homens) é mais fácil de vencer. Os
outros elementos (os da política) mudam com o vento.
Quando os meus filhos tiverem idade para isso, vou
contar a eles como foi realizada essa grande «aventura
brasileira». O nome desse maravilhoso Bernardo Sayão
será lembrado como exemplo de pioneiro, honesto, limpo
e cristão. Direi aos meus filhos a admiração com que
apertei a mão desse bravo homem, ao conhecê-lo em
Brasília. E quando rodarmos o caminho asfaltado que
atravessará a geografia do Amazonas, contarei a eles a
história do general que morreu em plena batalha. A batalha que ele maravilhosamente venceu.
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HENRIQUE

PONGETTI, «O

SHOW DA

CIDADE», «O GLOBO», RIO DE JANEIRO,
23 DE JANEIRO DE 1959.

A LINHA CURRUPIRA
Com a morte de Bernardo Sayão o meu desejo
de ver a estrada aberta na floresta bruta tornou-se um
voto. Atravesso uma crise de estacionamento físico:
tenho expedido ineu espírito aos confins da minha curiosidade, mas neste caso meus olhos reclamam a visão
direta do feito. Andei pelo labirinto da selva amazônica, posso imaginar a façanha de se rasgar uma imensa
e larga senda derrubando a linha Currupira feita de
barreiras lígneas seculares; de mitos arrancados do seu
sono a esbarros de tratores; de bichos assustados e enraivecidos pela presença do estranho bípede homem; de
esquecimentos, silêncios e solidões tramados fortemente
entre as árvores como redes sem fim, de arame de
guerra. Vi os bichos, ocultos entre as folhagens, vigiando meus passos para avisar o Currupira. Os grandes vagalumes de luz esverdeada iluminando-me para
a coruja me ver melhor e mandar o relatório pelos guafibas-estafetas. O ai! ai! dolorido dos sapinhos joês
antecipando o triste fim do violador: a gargalhada da
coruja delatora adiantando-se o regozijo.

Os rios eram os caminhos permitidos pelos mitos
e pelos totens. Quanto à selva, o homem devia entrar,
no máximo, com um terçado para marcar o roteiro da
volta, lanhando a casca do tronco ou cortando um
galho baixo. À beira dos rios os bichos e os totens
podem viver em paz espiando os homens deslizar dentro das montarias. Às vezes, o Currupira brincava mandando o guariba roubar o terçado do invasor adormecido, colava os galhos, fechava depressa as feridas do
corte. Mateiros eméritos perderam-se num «oito»; ficaram dias fazendo voltas com a impressão de avançar em linha reta rumo à clareira libertadora; viram
todas as árvores se tornarem gémeas como as colunas
na colunata; lembrarn-se apenas da presença invisível
do senhor da floresta seguindo-lhes o transviamento e
dando sinais perceptíveis da sua satisfação pelo sucesso da burla. A linha do Currupira é mais terrível
do que foram a Maginot e a Siegfried: está armada de
mistério e de sobrenaturalidade. E defende da fúria
organizada do progresso seu mundo autóctone, apasmaçado e bárbaro a que lhe deu mais direitos à nossa
anomalia possessiva feita de paranóias costeiras e piqueniques marítimos.

Uma árvore enorme cai e mata o bravo e alvissareiro Bernardo Sayão. É com árvores a guerra do Currupira quando falham a Boiuna, as febres e os tresmalhamentos. Mas, a rodovia já perfurou a linha, e
aquele imenso e largo corte na floresta não se fechará
mais. O cimento esteriliza a fecundidade desumana
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da selva tropical; inutilmente os pássaros cúmplices
deixarão cair sementes na faixa profanadora. Por ali
passarão as divisões blindadas do progresso, os caminhões de Manaus e de Belém a caminho do centro
geo-econômico do país. Eu, que vi o labirinto, o «oito
onde se entontecia e se perdia o mateiro, exímio, quero
ver a reta dos destinos motorizados, indesviáveis.
Quero ver o mundão de árvores arrancadas: mitos e
totens zanzando de raiva na sua impotência. Quero
ver o Brasil derrotar o Currupira e tomar conta do que
havia quase esquecido que lhe pertencia. Quero me
Vingar dos meus terrores no rio, do estrondo das terras
caídas, da presença pressentida do inimigo invisível.

ALL RIGHT

(ADERSON

«CORREIO DA

MAGALHÃES),

MANHÃ», RIO

DE JA-

NEIRO, 23 DE JANEIRO DE 1959.

SAYAO
Esse Bernardo Sayão, que a fatalidade roubounos em pleno vigor, eu conheci antes de ser o bandeirante indómito em que se transformou na segunda etapa
de sua vida. Remador do Botafogo, fôlego e músculos
de aço, nesse mister jamais o enfrentei. Medi-me com
ele, porém, na medicine-ball e na peteca, nos velhos
tempos do esporte de praia no Posto 2. Suas boladas
eram de matar. Jogava aqueles quatro quilos redondos
com um tal ímpeto, que se os companheiros falseassem
na pegada era dedo quebrado na certa. Comigo, felizmente, nunca aconteceu nada. Recebia seus torpedos com o máximo cuidado, em pleno peito, amortecendo-lhes o impulso ora com um, ora com outro braço,
e devolvia a bola no mesmo diapasão. Nossa competição, nesse excelente exercício para homem, provocava emoção na assistência, tal a «delicadeza» com que
o realizávamos.
Lembro-me de uma tarde em que o saudoso Rau^
Leite, recém-casado, tanto insistiu para entrar em
nossa roda, que afinal o deixamos experimentar a brincadeira. Não sei se foi o Sayão ou quem foi do time
que mandou o couro para o Raul Leite logo na pri-
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meira jogada, deitando-o por terra sem sentidos. O
fato é que a belíssima esposa daquele industrial não
perdoou o acontecido. Raul dormiu um pouco, mas,
com as fricções que lhe demos, logo se levantou. Ao
fazê-lo, olhou-nos um tanto desconfiado e nos disse
sorrindo amarelo: — «Vão ser brutos assim no inferno!» Não se mostrou zangado, desistindo, porém, desde
então, da medicine-ball.
Na peteca, Sayão não era menos violento. Recebia-a e devolvia-a com mestria. Sua atuação, nesse esporte, era um espetáculo. Corpo fino, ágil, só músculos, pulaca metros para dar uma cortada relâmpago.
Pobre de mim quando o enfrentava! Mas defendia-me
como as fracas forças do meu ser diante daquele gigante
moço permitiam. A minha técnica consistia em mandar-lhe a peteca para a esquerda. O bichão desse lado
não era tão forte quanto do direito.
De repente, Sayão desapareceu da praia. Creio
que foi devido ao seu primeiro casamento.
Mais tarde, encontrei-o em Niterói, na Secretaria
de Agricultura do governo Amaral Peixoto, creio que
já então viúvo. O campo ali, entretanto, era evidentemente escasso para a sua tividade.
Um dia, perguntou a uma das suas colegas de trabalho se queria internar-se no mato com ele. A moça
topou. Casaram-se e foram fazer a lua-de-mel em
Goiás. Os filhos vieram. Dois casais apenas. O espírito de bandeirante de Sayão manifestou-se então em
toda a plenitude, ao lado da companheira que, além
de amá-lo profundamente, admirava-o com entusiasmo. Atravessou o rio das Almas a nado, perdendo na
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travessia um auxiliar que a corrente impetuosa das
águas levou para sempre. Do outro lado, fundou a
Colónia Agrícola Nacional de Goiás. Arrebanhou tambores vazios de gasolina e construiu sobre o rio uma
ponte provisória. Dez anos depois a Colónia transformou-se na cidade de Ceres, hoje com 50 mil habitantes.
Seu nome cresceu, sua fama espalhou-se e quando
se pensou num administrador para a construção de
Brasília, foi ele o naturalmente indicado. Continuou
sendo, como disse António Callado, o atleta alegre,
belo, confiante na sua força e na grandeza deste país.
A queda de uma árvore imensa colheu-o em plena luta,
quando preparava um campo de aviação em meio à
rodovia que ligará Belém do Pará ao sul do país.
Naquele lugar distante, em plena floresta amazônica,
perdeu o Brasil um dos seus filhos mais úteis, um
herói moderno, olímpico, um fundador de cidades, em
face do qual não somos absolutamente ninguém.

— 71 —

VISÃO, SÃO PAULO, 23
DE

DE JANEIRO

1959.

MORRE O BANDEIRANTE
Brasília — A rodovia Belém-Brasília, mesmo antes
de inaugurada, destruiu seu criador — Bernardo Sayão
Carvalho Araújo, vice-governador de Goiás, diretorexecutivo da Novacap, diretor da Redobras e homem
de confiança do Presidente Juscelino na construção da
estrada. Quinta-feira passada, ao inspecionar as obras
do aeroporto em que daqui a uma semana pousará o
avião presidencial para inaugurar a Belém-Brasília, uma
árvore gigantesca se abateu sobre ele, ferindo-o gravemente. Transportado de helicóptero, faleceu durante a viagem, antes de receber cuidados médicos.
A morte de Sayão reflete o que foi sua vida de
bandeirante e plantador de cidades. Engenheiro-agrônomo do Ministério da Agricultura, jamais quis ser
um homem de gabinete. Em 1941 atravessou a nado
o rio das Almas e fundou em suas margens a Colónia
Agrícola de Ceres, que hoje é uma cidade de 40 mil
habitantes e o maior centro de abastecimento do Estado de Goiás. Candidato à vice-governança do Estado,
elegeu-se quase sem campanha eleitoral. Foi desde os
primeiros momentos um entusiasta de Brasília, participando já dos trabalhos de demarcação da área em
que seria erguida a nova cidade.

De acordo com o seu desejo, expresso antes de
morrer, Bernardo Sayão foi sepultado em Brasília (a
estrada para o cemitério foi aberta numa noite), presentes o Presidente da República e o Governador do
Estado de Goiás. Discursando no sepultamento, o Presidente anunciou que a estrada receberá o nome de
Bernardo Sayão.

f
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DINAH DE SILVEIRA DE QUEIROZ, «JORNALZINHO POBRE», «JORNAL DO COMÉRCIO», RIO DE JANEIRO, 25 DE JANEIRO DE

1959.

A ÁRVORE E O ENGENHEIRO
Melancólica essa notícia sobre o engenheiro Bernardo Sayão, morto na batalha travada contra esse
formidável poder de uma Natureza, nessa luta gigantesca que vai dar a grande estrada da espinha dorsal
do Brasil. Podia dizer «trágica», e justamente disse
«melancólica», porque, talvez, o povo brasileiro não
compreenda esta sorte de santificação contida num fim
que poderia ser considerado «estúpido», por falta de
penetração.
Há anos, vi uma cena constrangedora. Lembrome bem. Estava no Cinema Palácio, e, no «complemento nacional» era passada uma filmagem da Estrada
Brasil-Bolívia — essa canção de heroísmo, essa afirmação de patriotismo que parece ter acabado em tristíssima intriga política, em torno do petróleo boliviano.
Quando a câmera focalizou uma palhoça, e a voz do
locutor enfaticamente declarou: — «Esta é a residência
do comandante!» (tratava-se de um batalhão de engenharia) o cinema quase veio abaixo com uma gargalhada só. Todo o mundo morreu de rir, só por ver
um comandante habitar uma favela pior do que as piores

do morro carioca. E o que era heroísmo bem se tornou
ridículo. O que era nobreza — virou escárnio. Agora,
outros homens fazem, anonimamente, debaixo de esforços incalculáveis, a grande estrada do interior do
Brasil, a que vai ligar o Amazonas ao Rio Grande do
Sul. E, enquanto isto acontece, tais homens valentes
se dão a um trabalho de arejamento do Brasil, trabalham e penam. Alguns morrem, como aconteceu na
Brasil-Bolívia, sem que o Brasil dos cinemas ou das
primeiras páginas saiba seus nomes. Mas essa morte
do engenheiro Bernardo Sayão é como um brado dolorido de alerta:
— «Lembrem-se de nós! Nós somos os que ganhamos a grande Paz do povo brasileiro. Somos o seu
exército pacífico, mas nem por isso menos heróico!
Lembrem-se de nós. Os políticos estão por aí brilhando
nas assembleias, mas nós estamos trabalhando com
nossas forças e, sobretudo, com nossas pobres e irrecuperáveis vidas. Lembrem-se de nós !»
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BENJAMIN

COSTALLAT, «JORNAL DO

BRASIL», RIO DE JANEIRO, 25 DE JANEIRO DE 1959.

O MOCINHO EM GOIÁS
Brasília está atraindo o mundo. E até o maior
«mocinho» da atualidade larga-se de Hollywood para
comprar terras em Goiás. Veio apenas com as suas
botas de prata e ouro — dizem que possui cem do
valor médio de cinquenta mil cruzeiros cada uma —
e deixou o cavalo que monta há vinte e um anos.
Curioso esse rastacuera quase ingénuo, descendente degenerado de Buffalo Bill, que tinha uma barbicha audaciosa e um porte de rei.
Roy Rogers é o tipo standard do americano cem
por cento, igual a milhões de outros, sem personalidade, idênticos, entre si, como um «cachorro-quente»
com outro «cachorro quente».
Isso não o impediu de se tornar milionário.
Só uma figura inexpressiva pode ser um bom
«mocinho», que não precisa ter inteligência nem expressões marcadas. Toda a eloquência e todo o brilho
do papel estão nos dois revólveres atirando simultaneamente. E no empinar do cavalo, e no galope em perseguição ao homem mau:
— Aí, mocinho! . ..!

Para ser bandido, «vilão», é mais difícil. É necessário estar mais próximo de Orson Wells que de
Harry Stone.
Não vá, porém, o falso vaqueiro do celulóide
pensar que no Brasil Central os tiros são também de
pólvora seca. Lá a coisa é mais dura.
E não me apareça, por favor, com aquelas botas
de ouro e prata que seriam mais apropriadas à Marquesa de Santos.
Toda aquela vasta região está sendo trabalhada
sob o signo da bravura e do sacrifício.
É obra de super-homens, tal a desse admirável
desbravador Bernardo Sayão, vitimado por uma árvore
— vingança da floresta que ele violava!. ..

Mas os largos e imensos caminhos continuam a
ser rasgados.
E prossegue o avanço do progresso e da conquista
territorial, como se o Brasil, em admirável arrancada,
procurasse tomar posse de si mesmo!
Porém, lá, nas terras semivirgens, os cow-boys
são de verdade. E a fibra e as botas autênticas.
Cuidado, «mocinho»! Não vá se enganar.
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JAIR MEIRELES, «DIÁRIO DE PERNAMBUCO»,
DE

RECIFE,

25

DE

JANEIRO

1959.

BERNARDO SAYAO
Fotografia publicada num matutino recifense,
edição de 20 do corrente, traz a lacónica notícia do
enterro, em Brasília, do engenheiro agrónomo Bernardo
Sayão Carvalho Araújo.
Informes particulares esclarecem ter sido o grande
sertanista vítima de acidente com um trator na construção da estrada Brasília-Belém.
Perde, assim, a classe agronómica um dos seus
mais destacados elementos, um carioca que, abandonando o asfalto e integrado com a profissão, Viveu
uma longa vida de trabalho profícuo em favor do
Brasil nos sertões de Goiás onde fundou e administrou
a Colónia Agrícola Nacional de Goiás — Cang •—
hoje município de Ceres, na célebre mata de São Patrício, à margem esquerda do rio das Almas.
Nas proximidades da sede da Colónia e, hoje,
cidade de Ceres, há uma corredeira no rio das Almas
que, antes da construção da ponte, determinou vários
acidentes com as canoas que trafegavam com material
e pessoal da Cang. Em um desses desastres, quando
viajavam um outro agrónomo, um engenheiro civil e

um farmacêutico em companhia do Sayão, aconteceu
a canoa virar, tendo perecido afogados os três companheiros, ficando ele como único sobrevivente por ter
sido campeão de natação em clubes de regatas no Rio
de Janeiro.
Como administrador da Cang, imaginou e traçou
a estrada de Goiás ao Pará, tendo, durante muito
tempo, sonhado com sua realização. Com o prestígio
obtido pela sua ação como colonizador, quando jornais
e revistas norte-americanas mandaram fazer reportagens
sobre seu incomparável trabalho, terminou sendo eleito
vice-governador do Estado e, também, contratado para
fazer parte da diretoria da Novacap, sendo a principal
figura de realização à frente da grande empresa construtora de Brasília.
O trágico desaparecimento de Bernardo Sayão é
uma perda irreparável; é preciso ter convívio e trabalhado com o grande ruralista carioca, ter observado o
entusiasmo e a confiança com que enfrentava os problemas dentro das imensas florestas goianas, sempre
preocupado em atingir o extremo norte do país, para
poder avaliar o que foi sua obra de idealista e desprendido profissional.
Como diretor executivo da Novacap, naturalmente
houve chance para realizar seu maior ideal da grande
rodovia colonial que passou a denominar-se Brasília —
Belém. Foi um plano nascido com a experiência de
Ceres e levado à execução com o aparecimento de
Brasília. Já naquela época, o êxito seria certo: hoje,
com a construção de Brasília, o assunto não comporta
discussão.
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tenha sido tragado pelo destino, justamente quando executava seu grande sonho de tantos anos, construindo
a mais extensa rodovia já empreendida em matas
virgens.
Por ironia da sorte, o incansável desbravador dos
sertões amazônicos foi esmagado por uma gigantesca
árvore torada no desmatamento da estrada.
Apelo para o presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek, para que a rodovia colonial BrasiliaBelém passe a denominar-se Rodovia Bernardo Sayão,
como justa homenagem à memória do inolvidável sertanista e recompensa simbólica a um incansável servidor
público.

JACINTO DE THORMES (MANUEL BERNARDES MÚLLER), «SOCIEDADE E ADJACÊNCIAS», «ÚLTIMA HORA», RIO DE
JANEIRO, 27 DE JANEIRO DE 1959.

BERNARDO SAYAO PRESENTE
Anteontem as duas turmas, uma partindo do Maranhão e a outra do Pará, encontraram-se em plena
mata. A ligação desse grande trecho da estrada BelémBrasília é a vitória de um grande homem que morreu
em combate. O seu nome: Bernardo Sayão.
Dentro em pouco estaremos subindo e descendo
essa imensa estrada, que será um dos maiores benefícios económicos e uma das grandes atrações turísticas
do País. O trabalho do Engenheiro Bernardo Sayão
e de seus bravos homens marca uma nova era na história de nossas existências. Pouca gente este percebendo isso.
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ISNAR DE MOURA,

«JORNAL DO CO-

MÉRCIO», RECIFE,

27 DE

DE

JANEIRO

1959.

BERNARDO SAYAO
O nome dele nem era trombeteado nos rádios e
jornais: basta ver que o telegrama de Brasília, noticiando-lhe o enterro, deu-o como Fernando Sayão, em
vez de Bernardo Sayão Carvalho Araújo, o verdadeiro, legítimo nome de bandeirante com que abriu
no mundo caminhos e fez surgir cidades. Nascido no
Rio, sentia, porém, a fascinação dos campos e era seu
sonho maior unir o Brasil por estradas interioranas,
sonho que veio realizando desde 1940, quando, recémcasado em segundas núpcias, com amazonense, filha
de cearense e penambucano (Hilda Fontenelle Cabral), foi plantar no planalto goiano a cidade de Ceres,
aglomerado urbano em que resultou sob a sua administração a Colónia Agrícola Nacional de Goiás, e
traçar o roteiro para a via Belém-Anápolis.
E a não ser dessa vez, no doloroso drama passado
em pleno coração da selva amazônica, apenas em três
outras oportunidades vi o nome de Sayão registrado
nas folhas : num número de Shell, contando a história de Ceres; algum tempo atrás, quando da santa
missa inaugural em Brasília, focalizando a sua promessa: «dentro de três anos eu lhe darei a Nova Ca-

pitai. Presidente!. . .» — e, no fim de 1958, num jornal
cinematográfico a exaltar o grande feito do governo
com ele comandando o seu «teco-teco» na inspeção
da estrada,que o martirizou.
No entanto, fosse pronunciado o seu nome de
guerra, entre engenheiros e visitantes do interior do
Brasil — Sayão, — e eram somente as mais sinceras
louvações que se escutavam de toda a gente que o conheceu no seu trabalho de pioneiro e bandeirante.
Não foi outra a palavra que identificou com o escritor John dos Passos a este «bicho-do-mato» que sou
eu, em sua visita do ano passado ao Recife: ambos
admirávamos a esse homem silencioso e infatigável que
até parecia ter um único desejo: povoar e unir ao resto
do Brasil o seu coração adormecido, como se esperasse
com isto dar vida finalmente ao velho gigante a ressonar em berço esplêndido...
Engenheiro-agrônomo, ele alargou por uma vocação irresistível o seu campo de ação, fazendo-se construtor de estradas. Na Cang, iniciou a abertura da
via de ligação do norte ao centro, ao tempo do presidente G-etúlio, cortando a selva ou vadeando
rios
outrora chamados «de morte». Trinta léguas foram
traçadas na terra e nas águas, e, numa dessas empreitadas, correntes enfurecidas carregaram a balsa em que
trabalhava com seus companheiros, a estes vitimando,
salvando-se ele, apenas, graças a ter sido campeão de
remo e natação nos anos de estudante. Aquela época,
com a família vivendo ao seu lado, em pleno matagal,
nasceu-lhe o segundo ou terceiro filho, o Bernardo Júnior, que já agora rapazinho estuda e «olha» a fa-
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zenda, na informação da Hilda, de uma carta pré-natalina chegada depois da tragédia.
Os anos de Dutra foram de paralisação, embora
de luta nos bastidores da burocracia nacional pela
continuação da sua batalha rumo ao Oeste. De outra
feita conseguiu arregimentar perto de uma centena de
carros e motores, e foi um espetáculo digno de filmagem a viagem longa e tumultuosa através dos Estados, do Distrito Federal ao interior goiano, com a
mulher e os filhos pequenos a acompanhá-lo, junto com
novos soldados para outros combates.

miliares toda a febre de seu entusiasmo e fé no futuro
da humanidade) .

Brasília veio decerto agitar-lhe todas as esperanças e sonhos, encontrando-o como vice-governador de
Goiás, posto que aceitou depois de recusar a candidatura a governador, pois a vice-governança lhe possibilitaria muito melhor a volta à selva para a continuação
da estrada Belém-Anápolis. Natural assim que, enquanto outros nomes encabeçassem a lista dos construtores de Brasília, fosse ele o diretor da «comissão
executiva da novn-capital», ao mesmo tempo que da
«comissão especial de construção da estrada Brasília
a Belém»,
«Para isto» — contou a prima na penúltima carta
— «Bernardo quase não dorme». E, nos dois últimos
meses, mergulhado nas brenhas, na «luta doida da
estrada. Ainda estão faltando 78 quilómetros» — informou na última. «E com essa ligação novos horizontes estão-se abrindo para o Brasil. O Presidente delira
e se entusiasma. Temos um hospital volante em plena
mata amazônica». (Como autêntico apóstolo da civilização e do progresso, comunicava aos amigos e fâ-

Foi precisamente na hora da alegria maior, quando,
como general legítimo, comandava as últimas ligações
(o trator do norte e o do centro marchavam para o
encontro, derrubando as derradeiras árvores que interceptavam ainda a união final), certo que plenamente
possuído da exaltação de uma vitória tão próxima e
tal como viveu, generosamente dedicado a um ideal
de felicidade comum, de grandeza da terra pátria, caiu
abatido por uma dessas árvores, morrendo gloriosamente como morrem os heróis.
Hilda conta em sua carta pré-natalina: «E ainda
estamos na mesma casa de madeira (ele era em princípxi de 1957 o único engenheiro a morar em Brasília
com a família), só que o jardim este ano ficou superlotado de lírios e as margaridas, aos lados, pareciam
espumas do mar de tão belas e brancas». Logo me
vindo ao pensamento que elas floriam assim, lírios e
margaridas, para embelezar e embranquecer o túmulo
de Bernardo, para coroar-lhe a cabeça na hora última.
E Brasília já tem a esta hora o seu mártir, o seu
herói. Como as grandes cidades do passado, o sacrifício se fez, o sangue de um justo embebeu a sua terra,
e lágrimas de dor foram choradas acompanhando a
imolação. Que o Senhor lhe aceite a oferenda, e que
a capital de um Brasil mais feliz venha trazer ao seu
povo dias menos desiguais, horas de satisfação comum,
com o Norte, o Este, o Sul e o Centro finalmente irmanados na partilha dos mesmos bens e dos mesmos
ideais de harmonia, justiça e trabalho.
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ANTÓNIO CALLADO, «JORNAL DO COMÉRCIO»,
DE

RECIFE, 5 DE

FEVEREIRO

1959.

DERRUBADA, NO DOMINGO, A ÚLTIMA ÁRVORE NA ESTRADA BRASÍLIA-BELÊM
Rio. Devido às chuvas, o presidente da República não pôde, domingo, fazer a junção simbólica das
frentes Sul e Norte da Rodovia Belém-Brasília no chamado «Campo do Encontro» que Bernardo Sayão preparava quando um imenso galho de árvore o matou
na sua queda. O encontro simbólico ocorreu em Açailândia — por coincidência o campo em que Sayão,
transportado de helicóptero, faleceu dia 15 de janeiro,
umas cinco horas depois do acidente trágico. Não
houve tempo de levá-lo a Belém.
Chegamos a Açailândia (ou simplesmente Açaí),
cerca do meio-dia de domingo. Um altar tosco estava
ali armado, com uma imagem da Virgem de Fátima
e, aos seus pés, uma lasca da árvore que se transformou em cruz no túmulo de Bernardo Sayão. Uma
breve prédica e um responso pelos heróis e vítimas da
Belém-Brasília (também morreu em acidente de jipe
o engenheiro Rui Almeida encarregado de uma das
frentes da BR-H, que é a designação da Belém-Brasília) e em seguida a cerimónia simbólica da derru-

bada, pelo Sr. Juscelino Kubitschek, da «última árvore»
do leito da BR-H. Era um jabotá linheiro, teso na
sua clareira, alvo de tronco, fronde aberta a cinquenta
metros de altura. O presidente entrou num dos dois
tratores que roíam a terra em torno da árvore que
resistiu e resistia. Só horas mais tarde quando já
decolava o Viscount presidencial é que, raízes de
fora e sacudida aos trancos pelo trator remanescente
e (o outro jatobá pôs fora de combate, quebrando-lhe
o pino da esteira), a árvore afinal tombou carregando
em sua queda toda uma tribo de palmeirinhas finas
como lápis e uma grossa renda de lianas. À BelémBrasilia era uma realidade. Uma fita clara e reta de
estrada a cruzar neste momento todo o centro do Brasil
e a selva amazônica. uma fita de mais de dois mil quilómetros. Um brasileiro já pode (em teoria, senão na
prática pois há limpeza muita e pavimentação a fazer)
ir de um a outro extremo da sua terra : de Bagé a
Belém, de um copo de vinho tinto a um copo de açaí,
de um churrasco de terneiro a uma tartaruga ao tucupi.
Um viajão.
A Falsa Planície
O mais curioso é que um gaúcho que empreenda
a viagem de sua terra ao Norte vai pensar, quando a
Belém-Brasilia entra na Amazónia, que o Brasil vai
de Pampa a Pampa. A tal planície Amazônica, vista
de cima, do avião, parece uma couve-flor de 3 milhões
e 500 mil quilómetros quadrados rechonchuda, impenetrável, apenas cortada aqui e ali de rios; a Amazónia,
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do alto, é inteiramente chata. Chata... Chata num'
outro sentido, mais popular dirão os construtores de
Brasília-Belém. A planície amazônica é uma ondulação sem fim, insidiosa, repetida. De vez em quando
a «coxilha» é mais alta, é «morrote», e aí a linha íntegra da estrada tem de fazer um desvio.
O primeiro pouso da comitiva foi no campo do
Guamá, onde tomamos um ônibus para ver a estrada
que o coronel Lino Teixeira chamou «da Unidade Nacional», pois como o rio São Francisco liga tantas partes
do território brasileiro. O ônibus gemeu a subir e
descer ladeira enlameada o tempo todo. Parece que
não há estrada fácil de construir neste país e que a
colonização do interior será até o fim um desses processos que dão cabo de um povo ou forjam uma raça
dura de roer. A Brasília-Belém foi aberta a machado,
a trator, a dinamite e sempre que um morrote pareceu
o último — era o penúltimo.

Belém do Pará. Quando a rodovia, estiver pronta e asfaltada, ramais partirão do seu eixo, incorporando ao
sistema, na região amazônica, as cidades da E.F. Bragança (tamanha é a importância de uma estrada naqueles desertos que 70 por cento de toda a população
do Pará ficam ao longo dos 292 quilómetros da Bragança); as da zona situada entre Tucurui e Marabá,
e finalmente indo até São Luís do Maranhão.
Mas já agora o picadão uniu, no Pará, as seguintes cidades ou povoados: Belém, Ananindeua, João
Coelho, Castanhal, Igarapé-açu, Guamá; no Maranhão, Imperatriz, Porto Franco e Carolina, e em Goiás,
Tocantinópolis, Babaçulândia, Filadélfia, Tupiramana,
Pedro Afonso, Miracema, Potangatu, Entroncamento,
Vargem do Coelho, Amaro Leite, Campinorte, Uruaçu, Nova Gloria, Ceres, Rialma, Rianópolis, Jaraguá,
Anápolis, Goiânia e Brasília.
Em janeiro de 1958 a estrada de mais de 2.000
quilómetros tinha 926 construídos. Está agora rasgada. Até abril de 1960, tempo da mudança do
D.F. para Brasília, a estrada deve estar completa,
isto é, asfaltada, e com duas pontes construídas. Ao
que me disseram, a estrada, avaliada por técnicos estrangeiros em 6 bilhões, vai custar apenas 2 bilhões
e meio.

Mas completou-se, afinal, o enérgico picadão (estrada asfaltada nas pontas do extremo norte, de
Belém a Guamá e extremo sul, de Brasília a Anápolis,
com sua maior parte em revestimento primário e ainda
em processo de traçado definitivo em outro estirão)
que vai alinhavando como uma agulha toda uma colossal extensão de Brasil goiano, maranhense e paraense, em 2.296 quilómetros. Até as alturas de Imperatriz, no Maranhão, a estrada c um Tocantins de terra,
a acompanhar esse rio ora pela direita ora pela esquerda. De Imperatriz para frente lança-se pelo Pará
afora até Guamá e daí curva-se para a esquerda até

Os Falsos Incendiários
Se na cidade maranhense de Imperatriz os trabalhos da Rodovia BR-H já trouxeram um surto que representa a construção de uma nova casa por dia, ao
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longo da estrada surgem as roças dos caboclos, assinaladas sempre pelas queimadas. Vi, acocorados à
porta da choupana, vários Jecas que podiam servir de
ilustração aos Urupês de Monteiro Lobato. Mas falei
com um deles e ouvi a história de como se toca fogo
num pedaço de mato para plantar milho e mandioca
porque, triste como sejam as queimadas devastadoras, floresta não se come. O Jeca, que a gente imagina na rede jogando uma brasa de pito para queimar a mata, faz, na realidade, as seguintes operações:
l ) derruba um hectare de floresta a machado; 2) amontoa em coivara os paus derrubados; 3) espera, que o
sol seque os troncos; 4) toca fogo; 5) convida os vizinhos (quando existem) para uma boa comida, isto
é, para o mutirão, quando todos ajudam a destocar o
terreno dos urupês calcinados; 6) então semeia sua rocinha miserável para se alimentar, alimentar a mulher
e os bacuris.

enquanto os compromissos não foram cumpridos, para
atrair homens ativos e suas famílias para se fixarem
nas zonas mais férteis beneficiadas pelo sistema».

Que o método do caboclo é mau, todos sabemos.
Mas se não alfabetizarmos e ensinarmos técnica diferente ao Jeca e se não lhe facilitarmos as máquinas ele
continuará a queimar a floresta para plantar o seu
palmo de milho. O que a Rodobrás (ramo da Superintendência de Valorização do Vale da Amazónia
que cuida da estrada) está fazendo, nas palavras do
discutido, acusado, mas inegavelmente dinâmico senhor
Waldir Bouhid, é aplicar «um programa de doação de
terras ao longo do tronco e dos ramais da BR-H à
base de produção previamente estipulada e em tempo
determinado, com reserva de propriedade das terras

Se o programa não for, rigorosamente aplicado e
se os caboclos atraídos (já estão chegando lá espontaneamente) não forem devidamente auxiliados, essa
bela rodovia será um novo fator de impiedoso desmatamento. O solo da floresta é arenoso e pobre. A
erosão será fácil. Como me dizia domingo o escultor
José Pedrosa, um dos membros da comitiva:
— Se não tomarem cuidado, da próxima vez a
gente vem cá de camelo.
Flagrantes
A cerimónia de domingo teve seus aspectos cómicos. O frade capuchinho que rezou do altar onde se
achava a Virgem de Fátima (embaixador Gouthier, que
doou essa imagem tão académica, precisa substituí-la
por algo como uma Virgem moderna, de jacarandá ou
coisa semelhante) disparou elogios ao presidente da
República de fazer corar as matas de Açailândia. No
auge do seu dionisíaco entusiasmo, mais parecido a um
Jurupari ou Caipora da selva do que a um frade, comprometeu a própria Santíssima Trindade. Declarou:
— Precisamos agradecer ao Espírito Santo, que
nos deu Juscelino.
Como o Sr. Kubitschek é mineiro, não fica outra
explicação para o arroubo, fora de Trinitária.
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A propósito contou-me um auxiliar do presidente
que outras assim têm acontecido em plena mata. Na
visita anterior à BR-H um entusiasta gritou:
— Nada disto seria possível sem a grande Brasília!
E o Sr. Israel emendou:
— E Brasília nunca teria sido possível sem Juscelino!
— Êta puchada!
O bandeirante morto
Um dos esteios da BR-H é um jovem pernambucano, engenheiro Valdir Lins. Ele me foi apresentado como «o substituto de Bernardo Sayão». Sayão
não é homem que se substitua assim nessa carreira,
pensei com meus botões. Mas o próprio engenheiro
Lins já me dizia:
— Ninguém substitui o engenheiro Sayão. Mas
ele deixou uma boa equipe, formada por ele próprio.
Eu faço parte dessa equipe.
Assim, sim, pensei. Assim ele é capaz de um dia
valer o que valeu Sayão.

S. G. S . , «TRIGO E
DE SÃO

JOIO», «DIÁRIO

PAULO», SÃO PAULO, 6 DE

FEVEREIRO DE

1959.

O AGRÓNOMO BERNARDO SAYÃO
Já faz vinte dias que morreu Bernardo Sayão
e não fizemos uma nota sequer sobre o acontecimento.
Uma espécie de injustiça, porque afinal de contas foi
um colega que morreu. Bernardo Sayão era agrónomo
e este suplemento ficaria na obrigação de comentar o
seu passamento.
Ele tem figurado no noticiário como bandeirante
e como desbravador de matas para construir estradas.
Mas foi, tanto quanto bandeirante, um agrónomo.
Como tal que se revelou, quando diretor da Colónia
Agrícola de Ceres, do Ministério da Agricultura, lá
em Goiás. Não vamos repetir a história da fundação
desta Colónia, que já foi muito contada. Mas vale recordar que ali está uma das melhores realizações do
Ministério, no mesmo padrão de Canchim (do Viana,
em São Carlos) e de Ipanema (perto de Sorocaba),
que são das melhores coisas que o serviço agrícola federal possui neste país. Há uns três anos passados
estivemos em Ceres, vimos o que lá se faz, mas não
conhecemos Sayão (talvez até ele estivesse «exilado»,
depois de algum «rigoroso processo administrativo» que
a burocracia é fértil contra os que trabalham) .
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Agora Sayão morreu. Poderia ser construída uma
frase de efeito, dizendo que a mata se vingou dele por
ser rasgada do Norte para o Centro, mas não conviria
escrever coisa tão vazia. O que vale mesmo a pena
dizer é que ele foi um agrónomo que dignificou sua
profissão, demonstrando praticamente a diversificação
a que ele se presta. Desde a fundação de um núcleo
colonirl com base na exploração agrícola — que foi
Ceres — até a construção de estradas — que ele fez
muitas até que a Brasilia-Belém o derrubou, como a
arvore derrubada que abateu sobre ele.
A Agronomia tem sido uma profissão sem leaders
e sem homens-símbolos. Sayão talvez venha contribuir
para corrigir esta falha. Restaria fazer com que se
lembrasse sempre que ele foi agrónomo e como agrónomo atuou, fazendo estradas ou fundando colónia agrícola. Pode ser muito bem um símbolo, com aquela
aparência de búfalo, com aquela saúde de fazer inveja, com tanta coisa deixada feita.
Foi um agrónomo que valorizou a profissão e que
faz com que, agora, a gente se lembre dele com respeito.

ANTÓNIO CALLADO, «VisÃo», SÃO
PAULO, 6 DE FEVEREIRO DE 1959,
PÁGS. 20-23.
VIDA E MORTE DO BANDEIRANTE
Quem chegasse àquela clareira em plena mata
amazônica às duas e meia da tarde do dia 15 de
janeiro de 1959, imaginaria ter chegado ao local de
rodagem de uma fita de cinema. Provavelmente sobre
as Bandeiras. Os candangos mestiços, os tratoristas
bronzeados, os capiaus de todas as matas do Brasil,
ali reunidos, com indumentária da época, retratariam
o miolo humano de qualquer Bandeira. E entre eles,
cabeça acima deles, o indiscutível Herói: mais de um
metro e oitenta de altura, rijo e atlético, marchando
para os sessenta anos como para eles deve ter marchado o Anhangúera. Esse chefe de Bandeira sentouse um instante a uma mesa de campanha, examinando
um mapa, à beira do picadão rasgado a fogo e buli'
dozer. Lá no topo de uma árvore de 40 metros de
altura, abalada pelos estradeiros, um galho estalou
imperceptivelmente. Pesado, sua extremidade ramalhuda agravou logo o esgarçamento das fibras da madeira,
da casca, estalou um pouco mais alto no silêncio da
floresta ainda mal desperta do meio-dia bruto — e
caiu.
Quando os mateiros, atónitos, se curvaram para
seu corpo estendido no chão da selva, o chefe estava
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agonizante, o crânio fraturado, membros partidos.
Soada a hora de Bernardo Sayão, a selva tinha vindo
buscá-lo armada até os dentes.
Todo o grupo que cercava Bernardo Sayão naquela floresta do Pará, a uns 30 quilómetros da cidade
maranhense de Imperatriz, sentiu um segundo depois
do choque físico da sua morte o choque espiritual da
tragédia: a menos de duas semanas do dia em que
se encontrariam os tratores vindos do Norte e do Sul
naquela estrada Belém-Brasília, entrava em agonia o
grande arquiteto da estrada.
Lá do céu, tranquilo, passou o avião Cessna do
Patrulhameiito, a ver se tudo estava bem em terra.
Os homens, num desabafo irreprimível, gesticularam,
gritaram, a dizer ao Cessna que não, que nada ia bem
em terra, que o chefe estava derrubado, estendido no
chão. Morrendo.
Mas estavam agindo como crianças, pensaram logo
depois, como índios a gritar para um avião. Precisavam dar um aviso ao Cessna, um aviso de agonia.
Juntaram todas as camisas e camisetas brancas, com
as quais cobriram dois paus trançados. Lá de cima
o piloto viu deitada na floresta verde a cruz branca.
Veio um helicóptero para levar Bernardo Sayão
a Belém do Pará. Mas às 7,30 da noite morria o
Bandeirante.
À notícia correu como correm notícias importantes
nas matas do Xingu. Antes mesmo de o telégrafo
começar a comunicar a morte do Bandeirante, a notícia
parecia correr como correm as que circulam nos aboios.
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nos assobios, no botucajé dos índios: noticias comunicadas pela vibração do solo e do vento.
Em Brasília, onde residia agora Sayão, tudo parecia ter parado pela primeira vez. O que nem o
domingo conseguiu, aquela atmosfera de far-west que
os feriados só conseguem acentuar, a morte de Sayão
conseguiu: um silêncio, uma dor pública. Cruzes de
crepe começaram a surgir nas janelas da Cidade Livre,
nas portas das casas, nas saletas das pensões. À cruz
de algodão, que ainda guardava uma esperança teimosa, sucediam as cruzes da viuvez de todo o centro
rude do Brasil.
A Rádio Nacional de Brasília e o serviço de altofalantes que inferna com permanente barulho todas as
casas da Cidade Livre pareciam os arautos de uma
monarquia comunicando a morte do Rei. E as casas
de comércio se foram fechando, os barracos dos candangos silenciando, o crepe e o fumo barrando de
preto até o radiador dos caminhões e o espelho retrovisor dos jipes.
Foi às 8 horas da noite do dia 16 que aterrisou
no aeroporto de Brasília o avião que trazia o corpo de
Bernardo Sayão. Era enorme a multidão que esperava
o avião fúnebre desde as 2 horas da tarde naquela
sexta-feira que um São Bernardo leigo transformara
no primeiro dia santo de Brasília. Levaram Sayão para
a capela Dom Bosco, e lá foi velado a noite inteira.
Uns 400 carros, jipes e caminhões, se haviam deslocado
atrás do caixão. No sábado foi a romaria ao cemitério-virgem de Brasília — tão virgem, que durante
toda a noite da véspera uma ponta de estrada de 2
quilómetros de comprido e seis metros de largo fora
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construída para levar a enterrar ali Bernardo Sayão.
Enxugando a cara dura e máscula, mas molhada de
lágrimas, um candango disse: «Quando o Doutor
Sayão marcou este cemitério, perguntou a nós quem
é que ia inaugurar ele. Ele é que ninguém haverá de
dizer que ia».

de Juscelino Kubitschek com Bernardo Sayão foi histórico para este país.
Essa emoção de candangos e cassacos, de diretores da Novacap c de tabaréus, do povinho da Cidade
Livre c do próprio Presidente da República, se irradiou
do centro do país para suas cosias e suas fronteiras.
O Correio da Manhã publicava na primeira página um
dos últimos retratos de Sayão, que parecia um grupo
escultural clássico: o belo atleta, tão jovem em sua
maturidade, a apontar aos seus tratoristas a porta
aberta do avião da Fab que os levaria ao trabalho
na mata. Na Câmara, no Senado, cm toda parte Sayão
foi lembrado. Gente da rua, que jamais pronunciara
o nome, todo aberto em vogai? heróicas, de Bernardo
Sayão, ficava de olhos úmidos diante da sua morte
numa faina rude.
Por que essa emoção nacional? Que havia em
Sayão, na vida de Sayão, que assim emocionava e
seduria seus patrícios? Vamos olhar mais de perto
essa vida e ver que conteúdo teve, que símbolo se
nutriu dela a ponto de transformar seu fim numa tragédia comum a todos nós.

Em verdade, não o inaugurou sozinho. Se milhares e milhares de corações ficaram partidos com a morte
de Sayão, um parou definitivamente de bater: o de
Benedito Segundo, o motorista do jipe de Sayão.
Quando soube da morte do chefe, nada disse. Limitouse a morrer. Foi enterrado na mesma ocasião. Se
Sayão foi o primeiro morto a repousar no cemitério de
Brasília, Benedito foi o segundo. Deixou, com sua
morte tão tocante, o jogo de palavras mais sério e terno
que já se fez no Brasil.
Um humilde candango jogou duas flores silvestres
sobre o caixão, dizendo: «A roxa é a nossa saudade,
e a amarela o nosso desespero». E pediu que Sayão
fosse enterrado de pé, «de pé como sempre soube
viver, de pé como recebia o Presidente da República
e a mais humilde criatura que o procurasse».
De pé, à beira do túmulo, entre todas aquelas
humildes criaturas, estava o Presidente da República,
que viera especialmente enterrar Sayão e lhe dizer a
dor com que o fazia. Juscelino Kubitschek estava ali
como representante de todos os brasileiros, mas também como amigo de Sayão, do homem providencial
que tanto ajudara o Presidente nessa teimosia, discutível mas inspirada: construir Brasília. Olhe-se como
se olhar o plano de Brasília, é inegável que o encontro

Rio das Almas
Carioca, tijucano, Bernardo Sayão Carvalho Araújo
nasceu a 18 de junho de 1901. Fez os cursos primário e secundário no Colégio Suo Bento de São Paulo
e no Anchieta de Nova Friburgo. Conta-nos Mário
Sayão, relembrando a infância do irmão :
«Bernardo parecia um cigano. Vivia mudando de
«•acampamento» no quintal da casa de papai. Levava

l
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num saco às costas os seus brinquedos e os das irmãs,
que sempre o acompanhavam nas peregrinações sem fim
pela propriedade». Seu cunhado Manuel Cláudio da
Motta Maia também lembrou que, um pouco mais taludo, Sayão deu para excursionar: «Ele fugia das aulas
para escalar o morro das Duas Pedras, de 530 metros
de altura, que formava o fundo do colégio de Nova
Friburgo».
O menino bronzeado c forte foi crescendo, a jogar
no time de futebol do colégio. Como canhoto, jogava
na extrema esquerda. Quando foi estudar Agronomia
em Piracicaba, aquela sua inquietação de cigano, de
alpinista e de desportista já começava a procurar os
leitos em que se faria rio caudaloso: Sayão começou
a fundar fazendas e a fazer estradas. E, com 24 anos
de idade, casava-se com sua primeira mulher. Dona
Lygia Mendes Pimentel, que lhe deu Laís, hoje Embaixatriz Hugo Gouthier, e Léa, hoje Senhora Milton
Pina. Já então prestava serviços ao Ministério da
Agricultura.
Mas sentia uma santa impaciência com as coisas
da cidade, de qualquer cidade.
Era um brasileiro
voltado para Oeste o tempo todo. E o Brasil pósrevolucionário de 1930 começou a ressoar com o brado
- ainda sobretudo retórico — da Marcha para Oeste.
Mas aos ouvidos de Sayão o brado não soava como
frase de discurso, ou como programa a ser amadurecido em decénios. Significava facão de mato, picada
na selva e estradas, fazendas e vilas.
Sayão foi recomendado ao Presidente Getúlio
Vargas por Luís Simões Lopes. Na primeira visita
que fez a Vargas (já então Sayão tinha perdido, em
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1936, sua primeira esposa), ele próprio lavou um terno
branco, que não teve tempo de mandar passar, e vestiu
assim mesmo. Seu cunhado Motta Maia, que o acompanhava, ficou lívido. Assim não se podia aparecer
ao então ditador dos brasileiros. Passaram, antes de
ir ao Catete, por uma das lojas do centro, para vestir
Sayão.
O que abre o período grandioso da vida de Bernardo Sayão é sua nomeação para dirigir a Cang
- Colónia Agrícola Nacional de Goiás - - d o Ministério da Agricultura. O plano das Colónias Agrícolas
era fundar essas grandes fazendas a fim de que elas
aluassem como um imã sobre as chamadas populações
pseudonômades do interior - - na realidade gente sem
.nenhum peso económico, sem nenhuma oportunidade,
e que flutua pelo país numa vida de feia.
Sayão casou-se, então (abril de 1941), com sua
segunda mulher, Dona Hilda Fontenele Cabral, não
sem antes lhe perguntar se ela se importava de ir
morar em plena floresta goiana. Dona Hilda não se
deu ao trabalho de responder, foi arrumar as malas e
baús.
Mas antes Sayão foi inspecionnr o sitio em que
fundaria a sua Colónia Agrícola. Era à beira do rio
Jas Almas, em plena mata, sem uma picada em torno.
O rio, caudaloso ali, não tinha sombra de ponte. Sayão
(que agora, quarentão, se fizera remador do Botafogo
e ganhava regatas ao lado e contra moços de vinte
anos) tirou a roupa e atravessou r, nado o rio das
Almas. O rio estava grosso. Um companheiro se
debateu, afogou-se e todos os esforços de Sayão e
uo resto do grupo foram baldados. Ali ficou a pri«
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de 40 mil habitantes. Naquele momento não havia nada,
nada. Havia um cadáver no fundo do rio e um deserto
verde na frente do Bandeirante. Como cm tantas partes
do Brasil, as frases do primeiro cronista podiam ser
repetidas ali: a terra era boa e em se plantando dar-seia nela tudo. Mas para quê?, perguntava a si mesmo
Sayãe. Para vender a quem? Para transportar pó.:
que estrada? Ele tinha verbas para erguer uma linda
casa para si mesmo, diretor, e para seus auxiliare,0,
para fazer ura curralzinho modelo e plantar hortas
lindas.
Mas não ia fazer isto, não. Ia fazer uma estrada, dali para Anápolis, o grande centro económico
de Goiás e do Brasil Central. Na cabeça de Sayão
já se fazia a alquimia de Cang para Ceres, da Colónia para a cidade.
A energia concentrada em Bernardo Sayão acabava de encontrar a sua tarefa.
Colónia Agrícola
Com a construção da rodovia Anápolis-Ceres e o
progresso da Colónia Agrícola, o nome de Bernardo
Sayão começou a criar fama. Um jornalista brasileiro,
Hernane Tavares de Sá, foi ao encontro de Sayão, em
Goiás, em 1947. Escreveu sobre ele e levou seu nome
até as colunas de Time. A revista ficou tão interessada no pfoneer a florescer em pleno século vinte, que
algum tempo depois despachou ao encontro de Sayão
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John dos Passos. «Dos» escreveu sobre o Bandeirante
uma história que Life publicou em sua folha de rosto.
Este repórter encontrou Sayão pela primeira vez
em Goiânia, em 1949, durante a Conferência sobre
Imigração que lá se realizou. Deixou a Conferência
para ir visitar Ceres com seu diretor, numa viagem,
aliás, noturna e memorável. Esses bandeirantes dormem cedo, e o resultado é que Sayão, acrescendo ainda
mais a circunstância de a estrada ser a «sua», de vez
em quando positivamente adormecia no volante. A
estrada é dele, mas tem 140 quilómetros, pensava eu,
e ninguém decora tantos quilómetros assim. Mas chegamos afinal ao fim da jornada, passamos por uma
ponte que pareceu afundar um pouco sob o carro, e
dentro de pouco estava Sayão acordando Dona Hilda
para cuidar da cama do hóspede.
No pouco tempo que passei em Ceres, tive, com
a obra de Sayão, uma das impressões maiores de minha vida, e, ao mesmo tempo, de lá saí com a noção
de que deixava Sayão lutando pela sua cidade como
aquele Gulliver que acordou em Lilliput todo amarrado
a fio de linha, barbante e correntinhas pelos anões da
ilha. Sayão, natureza impetuosa e máscula, jamais
cumpriria aquele programinha mesquinho da Cang.
Empregava suas verbas como criador de vida e não
como funcionário público a contar o tempo que falta
para a aposentadoria. Ele me dizia:
«Estou cheio de processos administrativos. Quando o Ministério me manda um fiscal, eu vou logo dizendo: Olhe, não fiz casa não, fiz estrada, não estou
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fazendo estábulos suíços não, estou construindo a
ponte».
«E o fiscal, que diz»?
«O fiscal em geral compreende muito bem», respondeu Sayão. «Concorda comigo. Mas balança a
cabeça e diz que tem de fazer o relatório».
O relatório, por sua vez, ia às mãos de chefes,
subchefes e aspirantes a chefes que, em geral, quando
o conheciam, não podiam deixar de gostar de Sayão,
mas que tinham de encaminhar o relatório, c dar parecer, e perguntar onde estava a casa e onde estava
o estábulo.
«Aliás», continuava Sayão, já sorrindo de novo,
«estou também com as companhias de petróleo no meu
encalço. Por causa da ponte». E apontou com o
beiço a ponte que tínhamos atravessado na véspera.
Só então vi como ainda estava longe de ficar
pronta a ponte de concreto, em que Sayão no momento
enterrava as verbas ministeriais. Em serviço estava
uma ponte de tambores vazios de gasolina, solidamente
amarrados uns aos outros, e à margem, por arame, e
sobre os quais se estendiam, também amarradas, tábuas
grossas. Era uma ponte perfeita, flexível, pela qual
passavam carros, caminhões, boiadas. Mas as companhias reclamavam os tambores, que Sayão só poderia
restituir quando terminasse a outra ponte, a de concreto .
Várias vezes, depois da minha visita a Ceres.
Sayão me procurou quando vinha ao Rio e sempre me
deixava a mesma impressão dualística: falava na sua
vida admirável em Ceres, e no muito que realizava,

e falava na rede, na trama de mesquinhos processos
que os liliputianos lhe moviam.
Era um Rei em Ceres, era Juiz e Delegado. Aliás,
o homem que na cidade andava de qualquer maneira,
sempre atrapalhado pela gravata, era elegante no mato.
com seu cinturão de couro, suas botas, seu blusão
caqui. Passava entre o respeito geral dos capiaus e,
durante nossa visita, foi detido por um deles para
uma conversa que a mim me assombrou mas que para
ele era rotina:
«Minha mulher, Doutor Sayão, anda de dengue
com aquele carpinteiro de Rialma. Se ele aparecer por
aqui arrastando a asa, eu meto a faca nele e nela».
E Sayão:
«Olha aqui, eu vou falar com a sua mulher. Vou
dar uns conselhos a ela. Mas se você puxar faca para
alguém, vai daqui preso para Anápolis. Eu mesmo
levo».
O homem saiu de cabeça baixa, rodando o chapéu
na mão, curtindo com mais ânimo sua dor-de-cotovêlo.
Era esse homem excepcional que perdia às vezes
a disposição de trabalhar em Ceres, de se desdobrar
de tal maneira, para, a cada vez que chegava ao Rio,
se ver tão cercado pela fúria fria dos rond de cuic
despeitados. Quando me vinha ver, nessas ocasiões,
eu ficava verdadeiramente assombrado com a capacidade burocrática que tem este país de atrapalhar os
que realizam algo no serviço público. Mais de uma
vez o Correio da Manhã escreveu em defesa de Sayão;
escreveu, aliás, um tanto espantado de precisar defen-
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der aquele homem c aquela obra. E defendê-lo como
se Sayão desviasse verbas, tomo se estivesse querendo
enriquecer assim.
Nenhum inquérito contra Sayão
apurou coisa alguma de sério — e o homem que morreu
em 15 de janeiio morreu pobre. Nunca teve tempo
de pensar na sua estabilidade financeira. Como fazendeiro, ou empregando-se numa empresa agrícola
privada, Sayão poderia ter fundado um império particular. Primeiro diretor da Novacap a se mudar para
Brasília, Sayão, que para isto vendeu casa em Goiânia, em Brasília morava ainda em casa de madeira.
BrasilÍ3'Belér7i
Tão desgostoso ficou Sayão, que um dia abandonou a menina dos seus olhos, Ceres. Veio para uma
fazenda sua, ern Miguel Pereira, no Estado do Rio,
e pôs-se a explorar uma pedreira. Mas à moda Sayão:
ele próprio quebrava a pedra, carregava o caminhão
c ia fazer entrega aos fregueses. Nas horas vagas
abria pequenas estradas, ligando Miguel Pereira a Pati
do Alferes e a Governador Portela.
Era como um
poeta épico a fazer trovas para encher o tempo. Em
1953, em caminhão seu, se mudou coni n família para
Belo Horizonte, trabalhando na abertura de estradas.
Mas durante os três anos, mais ou menos, em que
esteve longe de Goiás, Sayão não tinha sido esquecido:
«Onde está o Doutor Sayão, de Ceres»?, perguntavam as pessoas. «Que fim levou»? E uma comissão
de goianos foi a Belo Horizonte para candidatar Sayão
à vice-governança do Estado.
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Sayão, apolítico, inocente da ambição desse mando
oficial, deve ter tomado um grande susto. Mas foi a
Goiás, e a recepção que teve foi apoteótica. Em Ceres,'
então, sua filha cabocla, sua menina sertaneja, a recepção foi a do retorno de um pai. Sua votação foi
tal que, tendo havido necessidade de eleições suplementares para se definir a eleição do governador, Sayão
já obtivera, mesmo que não contasse com voto algum
nas urnas impugnadas, a vitória para vice.
O sistema rodoviário do Estado de Goiás,
Dcrgo, está sob a supervisão do vice-govcrnador
•— o que provavelmente explica por que Sayão concordou em ser vice-governador. Lançou-se logo à
Goiânia-Anápolis, ora em adiantada fase de pavimentação.
Finalmente, com a criação da Novacap, foi convidado para ser um dos diretores. Aceitou, com a
condição de ficar no trabalho estradeiro. Superintendeu a Anápolis-Brasília, que cm um ano entregava ao
tráfego, toda asfaltada, com 8 pontes. Conta-se que,
saindo de Brasília pela manhã, percorria todo o trecho
em construção, numa extensão de 130 quilómetros, para
ir pernoitar em Anápolis. Não raro, impaciente, percorria de madrugada o mesmo trecho, surgindo inesperadamente nos acampamentos de obras.
Mas seu sonho, o sonho de que tanto me falou
em Ceres, era a Transbrasiliana. E a Brasília-Belém
era a concretização do sonho. Sayão queria deitar na
mata sua imensa coluna de asfalto rematada pelo capitel amazônico. A menos de quinze dias de ver completado o principal da sua obra, vingava-se a floresta
violada.
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Brasil da Aventura
Com mais calma, e com carinho não menor do
que o meu, estudiosos futuros da vida de Bernardo
Sayão farão dela a obra sólida que precisa ser feita.
Desde já, porém, podemos responder àquela pergunta:
Por que essa emoção nacional com a morte de Sayão?
Creio que é porque (para usar como balizas dois
termos de Gilberto Freyre) o Brasil se encontra perigosamente colocado entre a Aventura e a Rotina.
Cedo demais para tal dilema. Novo, gigantesco, caminhando para um lugar entre as potências, o Brasil
devia estar muito embriagado ainda de Aventura para
já pender demais para a Rotina. Mas paira sobre
esta nação jovem um rumor, escapado às conversas
dos brasileiros, todo feito de «quinquénios», «licençasprêmios», «abonos», «letras», «previdência», toda uma
terminologia cara a nações onde a predominância de
velhos e a maior importância do passado sobre o futuro criam o senho da sinecura, da tisana, do chinelo.
Da segurança sem horizonte nem audácia.
Bernardo Sayão foi o próprio símbolo da Aventura. Conseguiu saturar de Aventura até o Ministério
do Largo da Misericórdia. Dava um sobressalto de
Aventura em quem o ouvia pela primeira vez, explicando, doutrinando, empurrando suas estradas para
cima de todos. Ele é o modelo a desafiar e enfurecer
o Brasil-Rotina, e que o Brasil-Aventura tem de destruir.
Sayão não era homem de falar mal de ninguém
nem de coisa alguma. Mas a última carta que escre-
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véu e que endereçou à sua irmã Dulce Castro Meneses acaba assim:
«A luta por vezes é ingrata mas é fecunda, porque já estamos vendo a nova cidade que surge. Não
poderemos ir ao Rio neste fim de ano. Eu estou com
um encargo monstro. Tenho cerca de cem quilómetros
de picadões e caminhos de serviço para abrir a fim de
ser possível antes de 31 de janeiro próximo, unir
a penetração primária da estrada Brasília-Belém.
Ando agora bem equipado com hcl'cóptero e aviãocorreia de gr. dc capacidade p." toda semana, mais 54
machinas que estão desembarcando em Santos dando
um trabalho incrível p." vencer as burrocracias emperradas do nosso país, mas rezo sempre p.* q. Deus nos
ajude nesta arrancada dura».
Vejam o rolar desses rr na boca de quem tanto
sofreu dessas burrocracias. Pois são o R de Rotina,
isto é, da única possível perdição deste país. Contra
ele, é preciso que o Brasil da Aventura produza outros
Bernardo Sayão.
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DINAH SILVEIRA DE QUEIROZ, «JORNAL DO COMÉRCIO», Rio DE JANEIRO,
17 DE FEVEREIRO DE

1959.

A BANDEIRA SANGRENTA
Às vezes, a realidade da vida tern um sentido plástico tão profundo e vibrante, que nós, os filhos da era
do cinema, imediatamente imaginamos um filme. Há
poucos dias só, soube como se deu a descida do Capitão
Henrique Tomás na clareira da floresta, onde Bernardo
Sayão estava moribundo. Contou-nos o piloto do helicóptero, que ia levar mantimentos àquela brava gente
que está fazendo a estrada da espinha dorsal do Brasil,
;;ôbre a festa que lhe faziam os trabalhadores, mal ouvissem o ruído do motor. Quando ele jogava a comida
para a gente isolada do resto do Brasil, exceto por esse
contacto do alimento atirado do alto das árvores, era
sempre um escarcéu, uma alegria, uma brincadeira sem
fim. O capitão Henrique Tomás, de cada vez que
baixasse o voo naquele pouso da floresta, bem se lembrava dos dias em que carregou, para a meninada do
Rio, o Papai Noel em triunfo. De todas as partes,
crianças lhe acenavam, numa alegria, num maravilhamento. Aqueles homens valentes também pareciam
crianças em sua alegria. Mas, houve uma vez em que
o helicóptero planou sobre a clareira totalmente silenciosa. Henrique Tomás cuidou logo que algum acon-

tecimento extraordinário houvesse ocorrido. Onde estavam aqueles homens-meninos, tão felizes, saudando
mais um envio de alimentos? Fazendo baixar mais o
aparelho, viu Henrique Tomás algo apavorante : num
mastro improvisado haviam amarrado uma camisa dilacerada embebida de sangue. Olhando bem, mais em
baixo, viu que havinm construido uma cruz branca.
O piloto compreendeu o sinal, voltou à base, pediu
instruções. Queria desder de qualquer maneira na mata.
Era preciso. Disseram-lhe que seria impossível; não
haveria espaço, e além do mais o motor estava falhando!
Mas a bandeira sangrenta clamava desesperadamente
por socorro. O moço insistiu, e, como disse o Presidente Juscelino, «com risco da própria vida», desceu
na floresta. Um homem estava morrendo, ali •— Bernardo Sayão — um homem que todos quiseram salvar,
mas que já estava sendo possuído pela Morte — desde
que fora atingido pela árvore.
O flagrante desta bandeira de sangue bem se agravou profundamente na minha lembrança. Neste melancólico cinema nacional, de tantos «abacaxis» e tão
raros filmes construtivos — um deles é a «Estrada», de
Oswaldo Sampaio, mensagem derivada desse pioneirismo anónimo dos motoristas que, com seus caminhões,
trilham os caminhos mais difíceis do Brasil — bem que
poderia brotar o exemplo de urn Bernardo Sayão, através da plasticidade da imagem. E nada melhor, para
simbolizar o grito dessa morte na selva, do que a bandeira ensanguentada, feita com a própria camisa do
desbravador.
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sara um dia e uma noite para curvar o pulso do negro
de Cienfuegos.
GUIDO FERNANDES, «DIÁRIO DE PERNAMBUCO», RECIFE, 19 DE FEVEREIRO
DE 1959.
SAYAO, AGORA, É NOME DE ESCOLA
A Escola Rural, do «Núcleo Colonial do Rio Bonito» até hoje viveu sem nome. Mas, agora, os agrónomos que dirigem a colónia resolveram adotar um:
o do pioeniro e desbravador de matas Bernardo Sayão,
morto, recentemente, na rodovia Belém-Brasília. Esta
notícia chegou ao «Departamento de Terras e Colonização», através de telegrama de Bonito; e pode-se dizer
que muito alegrou ao seu diretor, que viu na homenagem
uma ideia feliz e oportuna de ligar o nome do homem
à uma obra, pela qual sempre se bateu: a colonização.
Sobre Bernardo Sayão muitas pessoas se têm manifestado, ultimamente. O Cronista «Ali Right» do «Correio da Manhã», por exemplo, descreve-o num de seus
esportes prediletos, o «medicine-ball», na praia de Copacabana. Ninguém o sobrepujava no arremesso: e
muitos foram os que abandonavam a partida no meio,
inteiramente zonzos, estonteados, com os petardos que
os atingiam em cheio, praticava, em geral, com maestria
todos os esportes, Campeão de natação e de remo.
Na «quebra de braço» era tão bom quanto aquele grande velho Santiago, da novela de Hemingway, que pas-

Terminou seus estudos na «Escola Nacional de
Agronomia», da Praia Vermelha, do Rio, justamente a
Escola que tem a pecha de diplomar todos os chamados
«agrónomos de asfalto», do Brasil. Mas, como tinha
dentro de si, inoculado, o micróbio de ruralismo, o instinto de sertanista, largou o Rio, indo trabalhar em
topografia no Paraná, que àquela época, sobre todos
os de espírito aventureiro, exercia a maior atração. Todavia, seu desejo era mesmo embrenhar-se em matas
mais densas, mais cerradas, mais misteriosas. Largou
o Paraná, enfurnando-se em Goiás. Seus filhos vão
nascendo, em seguida : um numa cidade Goiana; outro
num acampamento; o terceiro em plena floresta, em
cabana rústica, cujas portas eram simplesmente lonas
penduradas.
Negócio difícil, arriscado, era com ele, Sayão.
Construir uma ponte de tambores de gasolina vazios
sobre um rio, tudo improvisando; salvar um caboclo que
se ia pela corredeira; enfrentar uma «pintada», com faca
e cacete; ai tinha suas tarifas prediletas. Um sujeito
disposto, alogrado, eis a impressão que se colhe dos que
o conheceram e com ele conviveram.
Possuía além destas qualidades o dom de agrupar
homens de procedência, gostos e origem diversas; e
homenageá-los, conduzindo-os com admirável precisão
ao objetivo pré-estabelecido. Dessa maneira, fundou
e administrou a «Colónia Agrícola Nacional», de Goiás
a «Cang», que virou o hoje mais rico e próspero município daquele Estado, Ceres.
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Era também um sujeito, que sabia fazer bons amigos, conservando-os, ainda que à distância. Este seu
último traço fomos nós que o descobrimos : quando ao
passarmos para Jair Meireles o recorte de «O Globo»,
com a reportagem sobre a sua morte estúpida na «jung!e», notamos que o velho ruralista tinha os olhos
excessivamente vermelhos ao terminar a notícia. E não
se poderia concluir que fora por causa da fumaça do
cigarro; como naquela história de Machado de Assis.

ALGUMAS REPORTAGENS
«CORREIO DA MANHÃ», Rio DE JANEIRO, 17 DE JANEIRO DE 1959.

MORTO O BANDEIRANTE — ÁRVORE
DERRUBADA MATA BERNARDO SAYAO
Fabricante de cidades e rasgador de estradas morre no meio da mata — O governador do sertão — Remador, engenheiro e
bandeirante — Estrada era sonho velho —
O acidente —- Os funerais — Luto oficial
em Goiás — Estado consternado.
Bernardo Sayão Carvalho Araújo, fabricante de
cidades e rasgador de estradas, vivia um sonho desde 1941, quando pela primeira vez atravessou a nado
o rio das Almas para inspecionar as terras onde
fundaria a cidade de Ceres, hoje com uns 40 mil habitantes — a abertura de uma rodovia entre Anápolis e Belém do Pará, Anteontem, 15 dias antes
de dois tratores se encontrarem no meio da mata,
mostrando que o sonho do pioneiro passara a realidade, uma árvore gigante derrubou Bernardo Sayão.
O bandeirante morreu bandeirante — no meio da selva,
assassinado por uma árvore.
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Governador do Sertão

fundar a colónia, voltou a Anápolis para fincar o
marco inicial da estrada Anápolis-Ceres.

Bernardo Sayão era vice-governador em exercício
de Goiás, mas passava em Goiânia o mínimo de tempo
possível. Gostava mesmo era da luta rude do sertão,
de furar estradas no volante de um trator, de jogar
pontes por cima dos rios, de abrir o Brasil e plantar
povo no deserto. Era um entusiasta de Brasília e
diretor da Novacap, fora um dos ajudantes do marechal Pessoa nos trabalhos preliminares de demarcação da área da futura Capital. Não queria saber
da Brasília ninho de políticos e funcionários públicos. Amava a cidade grande do interior, fazendo
convergir para o sertão os caminhos do Brasil, abrindo
terras novas à colonização e caminhos novos à produção. Gostava mesmo era de estrada, poeira e caminhão carregando riqueza. Quando construiu uma ponte
por cima do rio das Almas, não quis saber de placa
de bronze, foguetório ou discursos.

De 1941 a 1944, a estrada comeu todo o dinheiro
da colónia, mas, quando ficou finalmente pronta, o deserto já podia ser povoado, não era mais uma ilha
perdida na selva, sem contato algum com o resto do
Brasil.
Os tratores vieram, as casas subiram, chegaram
os colonos. Com a estrada, o milho, o arroz, o feijão,
até o trigo que as terras de Ceres produziam encontravam escoamento fácil. A população aumentava e prosperava. As escolas enchiam, o hospital era o orgulho,
a vitrina e o luxo da cidade. Ninguém mais precisava
atravessar a nado o rio das Almas porque Sayão jogara sobre as águas uma ponte de campanha — tambores de gasolina servindo de flutuadores e tábuas
amarradas com arame por piso — e a ponte semipênsil de concreto começava a virar verdade.
A Colónia Agrícola Nacional, começada em 1941
com um banho de rio, é hoje a cidade de Ceres, de
40 mil habitantes.

— Vou inaugurar a ponte, passando por cima com
um caminhão bem carregado, disse.
Remador, Engenheiro e Bandeirante

A Estrada já Vivia

O corpo dobrado de Bernardo Sayão, ex-remador
do Botafogo, carregava sem esforço seus 56 anos de
ar livre e briga com a natureza. Era engenheiro-agrônomo do Ministério da Agricultura e um dia lhe ofereceram de fundar uma colónia agrícola no interior
de Goiás. Armado da verba para construir a sede
e as casinholas do povoado, Sayão chegou a nado no
deserto das margens do rio das Almas. Em vez de

Mesmo enquanto ocupado em ser o chefe de uma
cidade nova, Bernardo Sayão já sonhava com uma
estrada indo até Belém do Pará. Queria multiplicar
os 420 quilómetros de terra batida que já abrira e
chegar, por rios e matas, até a Capital paraense. Fazia
cálculos —• 700 quilómetros até o Tocantins, 520 navegando pelo rio, outros 500 de terra até o delta do
rio e daí 300 de navegação de Alcobaça a Belém.
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Agrónomo fundador de cidade, não conseguiu realizar o sonho. Vice-governador, diretor da Novacap,
tocou a obra para a frente, com traçado diferente, é
verdade, mas de ideia idêntica, e transformou-a em
quase realidade.
O Acidente
Bernardo Sayão inspecionava, de jipe, o lugar
onde se ultimam as obras de um aeroporto, onde a
1.° de fevereiro pousará o avião presidencial para a
inauguração da rodovia Brasília-Belém. Uma árvore
gigantesca, derrubada por um trator, caiu sobre o jipe,
ferindo Bernardo Sayão, que foi transportado de helicóptero para Belém, morrendo antes de poder receber
socorros médicos.
O acidente ocorreu entre as localidades de Imperatriz e Guamá, no Pará, a 30 quilómetros da fronteira
do Maranhão, às 13 horas.
Os Funerais
Goiânia, 15 — O sepultamento do vice-governador de Goiás, Dr. Bernardo Sayão, será feito hoje,
às 18 horas, em Planaltina, sua terra natal. O governador José Ludovico seguirá dentro de algumas horas
para Brasília, a fim de assistir aos funerais. Também
o governador eleito José Feliciano e comitiva, que se
encontravam em Belém do Pará, em visita ao governador, estarão presentes ao sepultamento de Bernardo
Sayão. — (Asp.) .

Luto Oficial
Goiânia, 16 — Em sinal de pesar pelo trágico
desaparecimento do vice-governador deste Estado,
Dr. Bernardo Sayão, ontem, o gabinete da governadoria distribuirá nota oficial, devendo o Estado declarar luto por três dias. — ( A s p . ) .
Consternação
Goiânia, 16 — Toda a população goiana se acha
consternada com o infausto acontecimento que causou
a morte trágica do engenheiro Bernardo Sayão em
Açailândia, Belém do Pará.
O extinto era figura preeminente nos círculos políticos e sociais do Estado. Seu corpo embalsamado
seguirá para Brasília, em avião da Força Aérea Brasileira, onde será sepultado. — ( A s p . ) .
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Engenheiro Sayão fez pelo Brasil-Central, ganha corpo,
nessa região, um movimento para que se dê o seu nome
à rodovia Belém-Brasília.

«ÚLTIMA HORA», Rio DE JANEIRO,
17 DE JANEIRO DE

Quem Era

1959.

BRASÍLIA PAROU PELA PRIMEIRA VEZ:
Árvore derrubada esmaga pioneiro: Morto
o engenheiro Bernardo Sayão.
Brasília, 17 (de Elias de Oliveira Jr., especial
para Última Hora) — A trágica morte do Engenheiro
Bernardo Sayão, ocorrida anteontem, perto de Açailândia, no Maranhão, fez com que, pela primeira vez
em sua história, fossem paralisadas todas as atividades
na nova Capital. O Engenheiro Sayão, que era o
grande comandante das obras da rodovia Belém-Brasília, foi esmagado por uma gigantesca árvore derrubada por um trator, indo morrer no hospital de Açailândia, para onde foi levado, em helicóptero, ainda com
vida.
O Embaixador Hugo Gouthier (genro do Engenheiro Sayão) e o Coronel Lino Teixeira encontram-se
nesta cidade, para onde vieram a bordo do avião presidencial. O Presidente Juscelino Kubitschek está sendo esperado a qualquer momento. Já se encontra em
Brasília, também, o Governador Ludovico, que viajou
acompanhado de quatro secretários de Estado. O enterro do Engenheiro Bernardo Sayão será realizado
amanhã, às 9 horas, no local do futuro Cemitério de
Brasília. Em sinal de reconhecimento por tudo que o

O engenheiro Bernardo Sayão Carvalho Araújo,
tragicamente desaparecido quando comandava as obras
de desbravamento da região por onde passará a importante rodovia Belém-Brasília, era um veterano pioneiro do aproveitamento da região amazônica. Em
janeiro de 1949, a revista Life publicou extensa reportagem do jornalista e escritor John dos Passos
onde o engenheiro Bernardo Sayão era chamado «The
Road Maker» (o «fazedor» de estradas) . Desde 1942,
dedicava-se aos trabalhos de colonização da região
amazônica. Também no Sul do País, no Paraná, na
sua qualidade de técnico do Ministério da Agricultura,
o engenheiro Bernardo Sayão realizou obra de vulto
nos trabalhos de instalação de colónia agrícola. Entusiasta de Brasília, era obra sua o primeiro aeroporto
que teve a nova Capital. Era, ainda, Vice-Governador de Goiás, mas havia abandonado toda atividade
política, a fim de não prejudicar o seu trabalho de
pioneiro, desbravador e construtor do Brasil-Central.
Morte Trágica
O engenheiro Bernardo Sayão morreu em plena
atividade. Uma enorme árvore derrubada por um trator atingiu-o em seu posto de comando. Às pressas,
em helicóptero, ainda com vida, o engenheiro foi lê-
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vado ao Hospital de Açailândia no Maranhão, onde
faleceu. Em avião da Fab, foi levado para Belém,
a fim de ser autopsiado. Por ordem do Presidente da
República, o corpo foi transportado para Brasília, onde
será enterrado, amanhã, às 9 horas, no local do futuro
cemitério da nova Capital. O Sr. Juscelino Kubitschek
estará presente.
Luto Oficial
O Governo do Estado de Goiás decretou luto oficial por três dias. Em Brasília, todas as atividades
foram paralisadas pela primeira vez na sua história,
e as casas da Cidade Bandeirante cobriram-se de crepe.
Também as cidades de Anápolis, Planaltina, Formosa e
Ceres, cidade fundada pelo engenheiro Bernardo Sayão,
suspenderam suas atividades, em sinal de luto, pela
morte do pioneiro.

«O GLOBO», Rio DE JANEIRO, 17 DE
JANEIRO DE 1959.
BERNARDO SAYAO ERA UM ARROJADO
BANDEIRANTE DO BRASIL DE HOJE
Será sepultado em Brasília, conforme sua
expressa vontade, o construtor da Estrada
Bclém-Brasília — Pioneiro e desbravador, era
um exemplo permanente para os operários que
dirigia — Governou Goiás durante três meses
— O Presidente da República estará presente
aos funerais.
Repercutiu dolorosamente nos meios governamentais, onde era bastante estimado, a trágica morte do
Engenheiro Bernardo Sayão Carvalho Araújo, Diretor-Executivo da Novacap, Vice-Governador de
Goiás e idealizador da grande estrada Belém-Brasília,
em vias de conclusão. Como O Globo ontem noticiou,
o Dr. Bernardo Sayão foi atingido por uma grande
arvore derrubada por um trator no local onde, a l 9 de
fevereiro, dar-se-á o encontro dos tratores procedentes
de Belém e Brasília. O Engenheiro Sayão, que comandava os trabalhos de construção daquela estrada,
era um verdadeiro ídolo entre os operários que dirigia,
os quais nutriam por ele uma extraordinária afeição.
Também o Presidente da República o tinha em alta
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conta e sempre que se referia àquele pioneiro o fazia
com palavras elogiosas e entusiásticas à sua operosidade e eficiência.

um verdadeiro pioneiro, e entre suas realizações encontram-se as Colónias Agrícolas nacionais, que foram
criação sua. A de Ceres, principalmente, é bem um
atestado de sua capacidade e visão progressista, pois
transformou-se no maior centro de abastecimento do
Estado de Goiás e está classificada atualmente como
uma das principais cidades do Estado.
Quando da
realização das eleições de 1954, seu nome foi lembrado
para a Vice-Governança, e quase sem campanha eleitoral foi eleito pelos goianos que nele reconheciam a
capacidade e o modo brilhante com que se desincumbia
dos encargos. Esteve inclusive na governança durante
quase três meses, de janeiro a março de 1955, enquanto
era julgado um recurso interposto contra o governador
eleito.

Bandeirante do Século XX
A primeira pessoa ouvida pela reportagem sobre
o doloroso acontecimento foi o Professor José Nonato,
da Novacap, que ainda estava transtornado com o
lutuoso fato.
— A morte do Dr. Bernardo Sayão nos encheu,
a nós da Novacap, de grande pesar e só nos resta
deplorar a perda de tão útil elemento, que tantos trabalhos prestou a este organismo — disse o Prof. Nonato. Seus dotes pessoais faziam-no querido de todos
os que com ele privavam e sua bondade e afabilidade
eram de todos conhecidas. Seu dinamismo empolgava
os operários e muitas vezes, quando algum deles não
executava com a devida perfeição uma de suas determinações, ele próprio montava no trator e realizava a
tarefa. Suas energias eram despendidas nos trabalhos
pioneiros de Brasília e não recuava diante de dificuldades que talvez a outros parecessem intransponíveis.
Era, enfim, um verdadeiro bandeirante no século XX.
Governador durante três meses
Ouvimos também outro amigo do engenheiro anteontem falecido. Trata-se do Dr. Sigismundo Melo,
que nos deu preciosas informações sobre a personalidade do extinto.
— O Dr. Bernardo Sayão, que foi afastado de
maneira tão trágica do convívio de seus amigos, era

Sepultado em Brasília
O Dr. Bernardo Sayão, como noticiamos ontem,
tinha como genro o Sr. Hugo Gouthier, embaixador
brasileiro na Bélgica, que recebeu a notícia da morte
do sogro quando jantava ao lado do Sr. Juscelino
Kubitschek, no Palácio Rio Negro. Sabe-se agora que
enquanto era transportado, já agonizante, para Açailândia, o engenheiro Sayão manifestou o desejo de ser
sepultado em Brasília, o que será feito hoje, às 9 horas,
com a presença do Chefe do Governo, do Governador
de Goiás, Sr. José Feliciano Ferreira, e de familiares.
Os trabalhos de construção da estrada foram paralisados pelos trabalhadores que se recusam a continuar
enquanto o querido e incansável pioneiro não for conduzido à sua última morada.
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Arrojo e determinação
Dirigindo ou consertando tratores, determinando a
construção de aeroportos improvisados, fazendo voos
de reconhecimento no helicóptero que normalmente usava, ou comandando e incentivando os operários, Bernardo Sayão era um homem cheio de arrojo e determinação e granjeou amigos verdadeiros, aos quais o
acidente que lhe roubou a vida chocou pelo imprevisto
e brutalidade. Quando a gigantesca árvore se abateu
sobre o trator que dirigia, não tirou imediatamente a
vida do engenheiro, que só faleceu sete horas depois,
quando era transportado de helicóptero para Açailândia.
Não via o pai há bastante tempo
A Sra. Laís Gouthier, filha do extinto, não o via
há bastante tempo e mesmo tendo horror a viagens
aéreas fez um tremendo sacrifício para viajar pelo ar
para Brasília, a fim de se encontrar ali com o pai, que
era esperado naquela cidade no dia em que perdeu a
vida. O destino não quis que D. Laís tornasse a
vê-lo com vida.
Três dias de luto
Tendo em vista os altos serviços prestados por
Bernardo Sayão ao Estado de Goiás e considerando a
alta estima de que gozava entre os goianos, o Governador daquele Estado decretou luto por três dias.
Sabe-se que Jean Manzon está preparando um
filme sobre a obra e a vida do bravo e inolvidável
pioneiro.

«O GLOBO», Rio DE JANEIRO, 19 DE
JANEIRO DE 1959.
DESCANSA O PIONEIRO NO SOLO
DE BRASÍLIA
Bordo do «Viscount» Presidencial, 18 (De Alberto Homsi, especial para O Globo) — Os trabalhadores tiraram suas camisas e formaram enorme cruz
branca no centro da clareira aberta no coração da
selva amazônica. E um deles deitou-se na cruz, numa
simbolização de Cristo. Enquanto isso, outro hasteava,
numa árvore que servia de mastro para ostentar o pavilhão nacional da expedição, a camisa ensanguentada
do engenheiro Bernardo Saião. Foi este o único expediente que ocorreu àquele punhado de homens, isolados do mundo há mais de uma semana, na ânsia de
roubar à morte o seu grande comandante. Naquele
ponto, precisamente, deverá ocorrer, no próximo dia
1.°, o encontro dos dois tratores que estão rompendo
a ligação Brasília-Belém. Um, vindo da capital paraense, e outro, da futura capital do Brasil. Sayão e
seus homens, há dois meses embrenhados na floresta,
abriram uma picada e chegaram até o ponto previsto,
145 quilómetros ao norte de Imperatriz, último centro
de contato com a civilização na rota do Tocantins.
Começaram a abrir a clareira para a construção em
tempo recorde de um campo de aviação para onde deverá transportar-se o Presidente. Em menos de dois
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dias, os valentes pioneiros desmaiaram quinhentos
metros de campo. O acidente sobreveio quando a
expedição não dispunha de nenhum outro recurso para
fazer chegar até além da floresta o seu brado de socorro. Sabiam todos que não poderia tardar o «tecoteco» que lançaria a comida de pára-quedas. Antes,
isto estava sendo feito por um helicóptero, mas que há
uma semana estava imobilizado à espera de uma revisão em seu motor, já com o tempo de voo esgotado.
Mas como avisar o Cessna de que Sayão ali estava
agonizante? Só com aquela cruz branca e a camisa
ensanguentada.
Na rota da salvação
Não se enganaram os pioneiros da rodovia. Meia
hora após o acidente, o pequeno Cessna sobrevoou
pela primeira vez a clareira. Seu piloto, José Joaquim,
e o capitão da Fab Henrique Tomás, que foi o piloto
do helicóptero do Presidente Café Filho e que agora,
empolgado pela rodovia, está ali cooperando com todo
o seu entusiasmo e abnegação, perceberam logo que
algo de anormal estava acontecendo. Atiraram a comida e depois a mensagem em uma garrafa, mensagem
que seria a última e que Sayão jamais iria ler. Era um
recado do Governador de Goiás dizendo que estava à
sua espera em Belém, além de informações relacionadas com o serviço. Numa segunda volta compreenderam que os acenos exagerados não eram manifestação
cie entusiasmo pela chegada dos suprimentos. A cruz
branca e a camisa ensanguentada eram mais do que
suficiente para revelar a extensão de um drama que
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estava sendo vivido por aquele punhado de homens.
O «teco-teco» rumou rápido para o campo de Açailândia, também na floresta, onde estava o helicóptero.
O Capitão Tomás, embora as condições do aparelho
fossem as mais precárias, alçou voo com o motor pifando e em pane e desceu na clareira, com risco de
sua própria vida.
O engenheiro Sayão foi colocado no helicóptero,
que rapidamente voou para Açailândia. Os recursos
ali existentes, constantes de duas empolas de coramina
e de um antibiótico, foram ministrados ao engenheiro
que agonizava. Seu pulso reagiu e, por uns instantes,
deu a todos a impressão de que poderia ser salvo.
Nesse ínterim, já escurecendo, o Cessna alçou voo
para Imperatriz em busca de um médico e de remédios,
uma vez que transportar o ferido, no estado em que se
encontrava, era impossível. Era mais um cartucho
que se queimava para roubar à morte tão preciosa vida.
Mal decolará, Sayão morreu. O Cessna desceu à
tioiíe em Imperatriz, tendo sido o campo iluminado por
faróis de automóveis e archotes. Na localidade só
existe um médico, do Sesp, que não estava lá. Também não havia medicamentos.
Como ocorreu o acidente
Enquanto as máquinas devastavam a mata, o engenheiro Sayão discutia planos com os seus colegas
António Lopes e Gilberto Rarnos e mais o topógrafo
Jorge Dias. Eram precisamente 14,30 horas. Súbito,
um galho de gigantesca árvore que estava sendo abatida caiu sobre o lado esquerdo de Bernardo Sayão.
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Esfacelou parte de sua cabeça, fraturou-lhe o braço
e cortou em duas partes sua perna esquerda. Sayão
ficou imediatamente em coma e gemeu desde aquele
instante até morrer, às 19,30 horas, no campo de Açailândia, onde, na manhã do dia seguinte, médicos de
Belém o embalsamaram e o levaram até a capital paraense, de onde foi transportado para Brasília. O
galho de árvore atingiu também o topógrafo, ferindo-o
ligeiramente.
Com a morte de Bernardo Sayão perdeu o Brasil
um dos seus grandes filhos. Esse carioca de nascimento nascera para grandes realizações. Empolgavamno as obras de gigantes, como aquela que se convertera
no seu sonho, a rodovia Belém-Brasília, à qual dedicara
os últimos anos de seu dinamismo invulgar e, por fim,
a sua própria vida.
Ficamos conhecendo melhor esse brasileiro de porte avantajado, de feições castigadas pela inclemência
da floresta, quando com ele nos encontramos duas
vezes, numa delas em companhia do Presidente Juscelino Kubitschek, na selva amazônica. Foi uma semana
de convívio em que o homem que se agigantava para
romper a floresta nos dava a exata medida da exeqiiibilidade da obra pioneira, que, no dizer do Presidente
da República, se constituiu na realização mais arrojada
do século vinte. Sayão, que abondonou a comodidade
e as honras que lhe davam o posto de Vice-Governador de Goiás para lutar pela rodovia e por Brasília,
chamava os milhares de trabalhadores, em sua maioria,
pelos seus nomes próprios. Com eles se identificava
plenamente e, lado a lado, participava da batalha. Faltava um tratorista, Sayão o substituía; quebrava uma
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peça, Sayão a consertava. Esse homem tinha tempo e
energia para tudo. Se precisavam de cimento e havia
falta, Sayão ia comprá-lo onde estivesse, na Paraíba,
no Recife, não importa onde, e ele mesmo acompanhava
o seu transporte. Quando chegava a Brasília, transmitia assim como uma injeção de óleo canforado e
todos os setores apresentavam jnaior rendimento de
trabalho.
De uma feita, conversando à noite, em plena selva
amazônica, deitados em redes armadas nos troncos das
árvores, Sayão nos falava dos seus sonhos futuros:
— Eu podia, depois desta estrada, morrer descansado, porque é ela o meu grande sonho. Mas, ao
mesmo tempo, fico pensando: estamos formando a espinha dorsal do Brasil, mas faltam ainda as costelas,
e vou fazer tantas costelas quantas forem necessárias
à conquista integral do nosso território. A primeira
delas irá ter às cabeceiras do Xingu.
Tal foi o homem que conhecemos, tal foi o homem
que o Brasil perdeu.
O Presidente da República foi dos que mais sentiram a morte desse grande comandante que, para ele,
significava a garantia de que um dos maiores empreendimentos, senão o maior do seu Governo, chegaria
a bom termo. Cancelou todos os compromissos para
assistir aos seus funerais. No avião, recolheu-se à sua
cabina e dali só saiu na hora de descer. Estava visivelmente comovido. Quando lhe disseram que Brasília ainda não dispunha de cemitério e que por isso o
corpo iria ser sepultado em Planaltina, o Sr. Juscelino
Kubitschek disse que absolutamente não admitia isso.
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Tinha que ser mesmo em Brasília, «terra que ele foi o
primeiro a devastar e que seria o primeiro a receber o
seu abraço sagrado», conforme iria dizer mais tarde
no discurso que pronunciou no ato do seu sepultamento.
Brasília se cobriu de luto para homenagear o engenheiro Bernardo Sayão. A cidade bandeirante fechou e panos pretos foram afixados em suas fachadas.
As escadarias da capela onde o corpo ficou em câmara
ardente foram cobertas com galhos de buritis e de outras plantas roxas e amarelas que existem na região.
Pela primeira vez em sua história, Brasília sentiu
o sabor de um congestionamento de tráfego. A estrada
que conduz ao local que futuramente servirá de cemitério não pôde conter a enorme quantidade de veículos
e de povo que para lá se transportou para dar o seu
último adeus a Bernardo Sayão.

«DIÁRIO DA NOITE», Rio DE JANEIRO,
19 DE JANEIRO DE 1959.

JK NAS CERIMÓNIAS FÚNEBRES: RODOVIA
BELÉM-BRASÍLIA SERÁ CHAMADA
ENG. BERNARDO SAYÃO
Brasília, 18 (Meridional) •— Com grande acompanhamento, tendo à frente o presidente Juscelino
Kubitschek, Srs. Israel Pinheiro, Embaixador Hugo
Gouthier, Luís Meinberg, Ernesto Silva e numerosas
pessoas da família, realizaram-se, ontem, os funerais
do engenheiro Bernardo Sayão, vice-governador de
Goiás e um dos mais destacados diretores na Novacap.
Dirigia ele a construção da rodovia Brasília-Belém,
quando, viajando num jipe foi colhido pelo último
tronco de árvore que ainda se achava de pé ao longo
da rodovia. Transportado a Belém, em estado desesperador, veio a falecer, sendo seu corpo trasladado
para a futura capital, a fim de ser inumado no local
onde será construído o cemitério.
O Presidente da República chegou, precisamente,
às 10 horas, dirigindo-se, imediatamente, de helicóptero
à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde se encontrava, em câmara ardente, o corpo do desditoso engenheiro.
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O cura metropolitano de Goiânia, representando o
arcebispo Fernando Gomes, rezou missa de corpo presente .
O cortejo fúnebre saiu às 11 horas e 30 minutos,
tendo sido o esquife conduzido, até a ambulância do
Exército, pelo Presidente Kubitschek e outras altas
autoridades presentes.
Oradores
Antes de baixar o corpo à sepultura, falaram vários
oradores. Inicialmente, proferiu um breve e sentido
diiscurso o Sr. Israel Pinheiro, presidente da Novacap. Em nome do governo do Estado e da Assembleia Legislativa, falou o Deputado Nelson Siqueira,
que, também, representou o governador José Ludovico
de Almeida. Em nome de Brasília, falou o prefeito de
Planaltina, Sr. Oswaldo Vaz.

rito pioneiro.. . Mas você recebe a gratidão da Pátria
no momento em que passa para a eternidade>.
Relembrou o Sr. Israel Pinheiro as grandes realizações do engenheiro Sayão para libertar o interior e,
sobretudo, para a transplantação da capital. Em certo
trecho, assim falou:
«Você, que removeu a primeira terra em Brasília,
tombou vítima da última árvore na ligação BrasíliaBelém. A mata vingou-se de você como a Vupabuçu
azul vingou-se de Fernão Dias Pais».
Terminando, declarou Israel Pinheiro:
«Entrego a você o nosso abraço de despedida, o
adeus silencioso dos seus companheiros de «bandeira>.
Até sempre, Bernardo Sayão, primeiro a desbravar
estas paragens, primeiro a receber o abraço eterno da
terra sagrada de Brasília».
Não faltará ao encontro

Brasília florescerá na sua glória
O discurso de despedida do Sr. Israel Pinheiro
ao engenheiro Sayão foi uma consternada oração pela
perda do inolvidável companheiro. Disse ele:
«Aqui estamos nós, os seus camaradas da Novacap, todos, Bernardo Sayão, para conversar com você
a última conversa, que não tem resposta. Na maneira simples e franca tão do seu feitio... Conversa
que, vivo, você não toleraria, porque aflora a vaidade
humana. Aqui estamos para dizer que a sua sempre
sonhada Brasília florescerá na sua glória, bafejada
para sempre pelo impulso dinamizante de seu espí-

Por último, falou o Presidente Juscelino Kubitschek. Recordou o presidente o que dizia sempre Bernardo Sayão: «No dia em que a estrada Belém-Brasília
estiver concluída, posso partir para sempre. Terei dado
o meu melhor esforço pela nossa causa».
Adiante, afirmou o Sr. Juscelino:
«Dentro de quinze dias, os tratores que marcham
conduzidos pelas turmas de soldados do progresso que
partiram de Belém e de Brasília se encontrarão para
consagrar o fim da epopeia. O grande, o generoso, o
bom comandante estará então presente como nunca,
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embora invisível. Ele não faltará ao encontro marcado.
Nós também não lhe faltaremos. A estrada, uma ,das
vias da libertação e da grandeza de nossa nacionalidade, terá o seu nome. Todos o amavam, todos o
seguiam, todos estão dolorosamente surpreendidos e
tomados de consternação neste momento. Mas Bernardo Sayão não deve ser chorado. Um homem desse
porte, morto como foi, de forma tão cruel e ao mesmo
tempo tão bela, deve ser exaltado».
O Sr. Kubitschek terminou o seu discurso com
esta frase:
«Que Deus guarde em sua paz este homem, semente da Pátria de amanhã, que ele ajudou a erguer».
A seu lado, o motorista
Finda a cerimónia do sepultamento do engenheiro
Bernardo Sayão, realizou-se a do motorista José Segundo, a seu lado. José faleceu anteontem, vítima de
um insulto cardíaco, quando recebeu a notícia da morte
do engenheiro, que era seu chefe e dedicado amigo.

«CORREIO DA MANHÃ», RIO DE
NEIRO, 20 DE JANEIRO DE

JA-

1959.

NAS COMISSÕES DA CÂMARA — ESCOLA
BERNARDO SAYÃO
O voto em separado do Sr. Georges Galvão.
ontem aprovado pela Comissão de Finanças, devolveu
ao projeto Cunha Bastos os seus verdadeiros objetivos,
que visam transformar em Escola Agrotécnica o Posto
Agropecuário de Rio Verde, no Estado de Goiás.
Um substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, ratificado pela Comissão de Economia, determinou
que os 300 hectares de terras daquele Posto fossem
doados ao «Movimento de Assistência e Educação do
Sudoeste».
Disse o voto do Sr. Georges Galvão:
«Não poderá uma entidade particular manter a
Escola Agrícola, nem acredito que trabalharão a extensa área, que, em mãos dos Poderes Públicos, poderá servir para o ensino agrícola de centenas de
jovens».
Em homenagem ao vice-governador Bernardo
Sayão, tragicamente desaparecido num recente acidente
em pleno sertão goiano, o substitutivo aprovado propôs o seu nome para a futura escola, sugestão unanimemente apoiada por aquele órgão técnico.
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«DIÁRIO DE SÃO PAULO», SÃO PAULO,
24 DE JANEIRO DE

1959.

MOVIMENTO EM BRASÍLIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTÁTUA DE BERNARDO
SAYÃO
Brasília, 23 (Meridional) — Toda a população
da chamada Cidade Livre está assinando um memorial, a ser dirigido ao Presidente da República, formulando apelo para que seja dado o nome de Bernardo
Sayão ao Núcleo Bandeirante, em homenagem à memória do grande pioneiro de Brasília. Ao mesmo tempo,
está sendo feita subscrição popular para angariar fundos destinados à construção de um monumento que
eternize, em Brasília, a passagem de Bernardo Sayão,
pela nova Capital do Brasil.
Pioneiros de Brasília e amigos de Bernardo Sayão
estiveram reunidos na sede da Associação Comercial
de Brasília, sob a presidência do Sr. Jofre Parada,
para articular os dois movimentos, isto é, pela denominação do Núcleo Bandeirante Sayão para a Cidade
Livre e ereção do monumento.
Usaram da palavra vários oradores, tendo o professor Gonçalves Zuza, diretor cultural da Associação
de Imprensa de Brasília, apresentado o texto do memorial, que mereceu unânime aprovação.

Foram constituídas duas comissões, para tratar
do assunto junto à população: a primeira, de finanças,
pelo presidente da Associação Comercial de Brasília, e
a segunda de diplomacia, presidida pelo professor Gonçalves Zuza. Integram as comissões os Srs. Jofre Parada, Francisco Troncha e Delizer Martins.
Ao final da reunião foi feita a primeira coleta de
donativos para a construção do monumento, tendo sido
arrecadada importância superior a cem mil cruzeiros.
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«CORREIO DA MANHÃ», RIO DE

JA-

NEIRO, 25 DE JANEIRO DE 1959.

J. K. EM GOIÂNIA — «SOU DE FATO, COMO
SOU DE DIREITO, O PRESIDENTE DE TODA
ESTA IMENSA FEDERAÇÃO»
Discurso otimista do chefe do governo
— Presente a tôdaá as iniciativas •— «Somos
quase um continente...» — Elogio a Bernardo Sayão — «O Brasil está caminhando».
«Nenhuma grande obra encetada por meu governo foi ou está sendo executada sem a minha constante
e vigilante presença. Creio não ser imodéstia asseverar
que sou de fato, como o sou de direito, o presidente de
toda esta imensa Federação», declarou, a certa altura,
o Sr. Juscelino Kubitschek, ao agradecer o titulo recebido de «cidadão honorário» de Goiás, e após agradecer a distinção e ter declarado ser ele o presidente
que melhor conhece o país, tendo-o percorrido por
todos os lados, não só durante a campanha eleitoral,
como agora, que é presidente.
Território

multiforme

Mais adiante, afirma o Presidente Kubitschek: «Já
se tem dito e repetido que o Brasil oferece, num só
território contínuo, problemas de natureza extremamen-

te diversa, que fazem com que sejamos, a um tempo,
metrópole e colónia. Se possuímos grandes centros
urbanos e núcleos intensamente industrializados, também vemos, dentro de nossas fronteiras, imensas áreas
escassamente habitadas e toda a extensão inexplorada
da selva virgem, que guarda zelosamente os segredos
e as promessas do futuro. Parecemo-nos ao filho que
recebeu, com a derradeira bênção paterna, todo tirn
tesouro ainda desconhecido e que demandará muitos
anos a inventariar e valorizar. A despeito de nosso
impressionante crescimento demográfico vegetativo e
da contribuição valiosa do braço estrangeiro que aqui
vem dedicar-se conosco ao cultivo da terra e aos labores do comércio e da indústria, ainda não logramos
povoar o nosso solo de modo uniforme, nem a arrancar
da natureza as dádivas de que só se mostra pródiga
em troca de uma ocupação efetiva».
Otimismo presidencial
Otimista, assim conclui o Presidente Kubitschek:
— «A verdade, meus amigos, é que nada mais deterá
este país. A verdade é que nossa marcha é irresistível.
A conquista de todo o nosso território deixou de ser
um devaneio da imaginação preguiçosa e transformouse numa luta, às vezes cruenta, custando vidas preciosas. O Brasil está caminhando. Sois soldados — vós,
goianos — dessa histórica batalha. Estais na vanguarda, conduzis a arremetida. Por isso, sinto-me feliz c
compreendido quando estou aqui ao vosso lado. Muito
obrigado pela cidadania, que recebo hoje, integrado
no mesmo espírito solidário que é o nosso espírito e com
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o qual acabaremos nos impondo e impondo o nosso
Brasil».
j
Sanatório inaugurado
Em Goiânia, o Presidente Juscelino Kubitschek
inaugurou o Sanatório para tuberculosos que lhe levará
o nome. Tem capacidade para 250 leitos, é de linhas
modernas e foi construído com recursos da Campanha
Nacional Contra a Tuberculose, do Ministério da Saúde.
A solenidade estiveram presentes, ainda, além de autoridades locais, o Dr. Mário Pinotti, Ministro da Saúde; o Dr. Raul Pena, Ministro da Saúde do Paraguai;
O Dr. Levi Lafetá, Diretor do Serviço Nacional de
Tuberculose, além de numerosos técnicos e especialistas, entre os quais o Dr. Lourival Ribeiro, ex-diretor
do S . N . T u . , em cuja gestão as obras do novo Sanatório sofreram impulso considerável.
Longo caminho a percorrer
Em seguida, faz elogios ao Estado de Goiás e às
obras que ali vêm sendo realizadas, com o seu apoio
e assistência direta. Fala na mudança da Capital,
enaltecendo Brasília e o que tal fato representa para a
interiorização da gente brasileira. E acentua: •— «Estamos crescendo, estamos conquistando um lugar ao
sol, estamos mudando, aqui no Brasil, de conteúdo económico. Isto é certo. Mas manda a honesta intenção
dizer que começamos a nossa caminhada e que o caminho a percorrer, para alcançarmos as nações verdadeiramente desenvolvidas, é longo. Apesar de muitas
realizações nossas nestes últimos tempos, no campo in-
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dusírial, ainda nos achamos na alvorada. Produzimos
pouco mais de um por cento do aço dos Estados Unidos
e isso diz tudo. A nossa economia é ainda frágil e
suscetível de sofrer abalos. Somos quase um continente, com necessidades vitais imensas, e temos a nossa
exportação, em parte excessivamente grande, lastreada
na cafeicultura, o que constitui um grave perigo e um
ponto ,de fragilidade considerável. Estamos reagindo,
tentando superar esse Brasil de nossos pais, demasiadamente conformado com uma posição incaracterística.
Sabemos que esse esforço ambicioso tem consequências imediatas desagradáveis, com repercussões de desequilíbrio que podem assustar, mas serão passageiras.
Não é em vão que deixamos, neste momento, de ser
nação litorânea e avançamos na direção do oeste. Encontramo-nos na hora crucial de adaptação. Mas a vitória está à vista, nosso destino individual pouco importa. Temos de olhar a vida para fundarmos o grande
Brasil, como o sonhou o vosso antigo vice-governador,
Bernardo Sayão, hoje exemplo de pioneiro, cuja memória já é iluminada pela glória — de que se disse ser o
sol dos mortos — como um desafio permanente à nossa
capacidade de luta. Temos de desbravar florestas,
cultivar a terra, atravessar rios, descobrir regiões até
aqui desconhecidas, vencer toda a sorte de obstáculos,
neles incluindo o maior de todos, que é o pessimismo
de alguns que nos assistem trabalhar e só se manifestam por críticas negativas».
A usina inaugurada
Goiânia, 24 — Com a inauguração da primeira
etapa da usina de Cachoeira Dourada, incorporou-se
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ao parque gerador de energia elétrica do País mais um
potencial de 39.600 HP, que irá servir à região geoeconômica compreendida pelo Triângulo Mineiro e Sudeste de Goiás, abrangendo perto [de 30 municípios
dos dois Estados, grandes produtores de cereais e possuidores de considerável riqueza pastoril. A nova usina
aproveitará o potencial hidrelétrico do rio Paranaíba
e se localizará na fronteira dos Estados de Minas e
Goiás. Foi projetada para três etapas: a primeira, com
39.600 HP, ontem inaugurada; uma segunda, de . .
HO.000 HP, e uma terceira, que dependerá do crescimento demográfico da região, podendo vir a ser de
490.000 HP.

de Goiânia, D. Fernando Gomes de Sá, seguida de
bênção. Depois, realizou-se a inauguração, tendo discursado os Srs. Demóstenes Siqueira, diretor das Centrais Elétricas de Goiás, e Mário Meneghetti, Ministro da Agricultura.

Seu custo, na etapa atual, está orçado em 611
milhões de cruzeiros. A usina abastecerá também a
futura Capital do país, estando já em construção as
linhas de transmissão para Brasília, que serão concluídas em setembro de 1959. Inicialmente, Cachoeira
Dourada fornecerá a Brasília 15 mil HP, e, no fim do
ano de 1961, mais 30 mil HP. Na terceira etapa,
poderá fornecer até perto de 200 mil HP àquela cidade. A distância entre a usina e Goiânia é de 210 km
e, da Capital goiana até Brasília, 147 km.
A solenidade
O Presidente Juscelino Kubitschek chegou a Cachoeira Dourada por via aérea, tendo que atravessar
o rio Paranaíba em barco, a fim de presidir à inauguração das novas instalações da usina, que estão localizadas no lado de Minas Gerais. A cerimónia foi precedida por uma missa solene, oficiada pelo arcebispo

Homenagem ao engenheiro Bernardo Sayão
Quando o Sr. Kubitschek se encaminhava ao aeroporto de Goiânia para o Palácio idas Esmeraldas, assistiu a impressionante desfile de máquinas de terraplenagem, realizado em homenagem à memória do engenheiro Bernardo Sayão, recentemente falecido na construção da rodovia Belém-Brasília. Dezenas de tratores e escavadoras percorreram as principais ruas da
Capital, conduzindo dísticos alusivos ao desaparecido.
Essas máquinas, adquiridas pela Superintendência do
Plano de Valorização Económico da Amazónia, desfilaram já a caminho da sua frente de trabalho, em
plena selva amazônica. A manifestação se associou
toda a população da cidade.
Penitenciária agro-industrlal
O Presidente visitou o Palácio das Esmeraldas,
em companhia do governador José Ludovico, onde almoçou. Em seguida, presidiu a inauguração da Penitenciária Agro-Industrial do Estado, a 4 km de Goiânia. Esse novo estabelecimento penal dispõe de 300
celas individuais, além de oficinas e instalações para
estudo e preparo técnico dos presos. Os detidos serão
instruídos para os trabalhos de campo, de modo a que
possam manter a instituição e adquirir conhecimentos
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Ludovico e o prefeito de Goiânia, além de grande número de penalistas de todo o país, que estão atualmente
reunidos em Goiânia.

«GAZETA COMERCIAL», JUIZ DE FORA,
ESTADO DE MINAS GERAIS, 25 DE JANEIRO DE

1959.

BRASÍLIA E BERNARDO SÀYAO
MONUMENTO

SURGIRÁ

Brasília, 23 (AN) •— A população do Núcleo
Bandeirante está assinan(do memorial de apelo ao Presidente Juscelino Kubitschek solicitando seja dado o
nome do engenheiro Bernardo Sayão à chamada cidade-livre. O memorial foi apresentado durante uma
reunião de amigos do engenheiro Sayão ontem realizada na Associação Comercial, quando foi aprovado
por unanimidade e está agora correndo de mão em mão
para colher assinaturas.
A reunião de amigos do engenheiro Sayão tratou
também da ereção de um monumento à memória do
grande pioneiro, por iniciativa particular e mediante
subscrição popular. As autoridades locais dão apoio
à iniciativa. Foram constituídas duas comissões, de
finanças e diplomacia, para tratar do assunto junto à
população e às autoridades. A comissão de finanças
levantou, durante a reunião, cem mil cruzeiros de contribuição. Integram as comissões os Senhores Gileno
Andrade, presidente da Associação Comercial, e professor José Gonçalves Zuza, Jofre Parada, Francisco
Rocha e Delizer Martins.
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Oração presidencial
Foram as seguintes, na íntegra, as palavras do
Chefe do Governo:
«O JORNAL», RIO DE JANEIRO, 25 DE
JANEIRO DE 1959.

«O BRASIL TERÁ EM GOIÁS UMA DE SUAS
BASES MAIS SÓLIDAS»
A verdade é que nada mais nos deterá,
disse o Presidente Kubltschek, na solenidade
em que lhe foz conferido o título de cidadão
honorário de Goiás.
Goiânia, 24 (Meridional) — Falando na cerimónia que hoje se realizou nesta cidade, em sua homenagem, na qual lhe foi conferido o título de cidadão honorário de Goiás, o Presidente Juscelino Kubitschek
aludiu à tarefa que o Governo vem executando, na
busca de soluções definitivas para os problemas nacionais .
«Estamos reagindo — disse — tentando superar
esse Brasil de nossos pais, demasiadamente conformado
com uma posição incaracterística. Sabemos que esse
esforço ambicioso tem consequências imediatas desagradáveis, com repercussões de desequilíbrio que podem
assustar, mas serão passageiras. Não é em vão que
deixamos, neste momento, de ser nação litorânea e
avançamos na direção do oeste».

Sinto-me grato e honrado com o título de cidadão
honorário de Goiás, que me confere a generosidade
do povo deste grande Estado. Talvez mais que nenhum
Chefe de Governo, tenho percorrido o meu país em
todos os sentidos, desde a minha campanha eleitoral
e durante os meus três anos de administração, com o
fito de conhecer diretamente o nosso imenso terr tório
e ter uma vivência imediata dos problemas peculiares
a cada região. Considero bem empregado esse tempo.
Posso afirmar, sem receio de contestação, que tenho
da nossa Pátria uma visão objetiva e que, ao decidir
sobre as questões que mais de perto interessam às
nossas populações, não procedo como um homem de
gabinete, debruçado sobre papéis que lhe fazem uma
noção forçosamente esquemática do mundo, mas como
um observador que tira as suas conclusões depois de
ter sentido e analisado as dificuldades que cumpre
vencer. Nenhuma grande obra encetada por meu Governo foi ou está sendo executada sem a minha constante e vigilante presença.
Creio não ser imodéstia asseverar que sou de fato,
como o sou de direito, o presidente de toda esta imensa
Federação. Aos ilustres Governadores e administrações estaduais, tenho trazido minha cooperação cordial
para a solução de todas as questões que dizem respeito
ao bem-estar e ao progresso das populações que os
elegeram. Não encontram guarida em meu espírito
preocupações exclusivistas e procuro estimular, em
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todas as unidades da Federação e dentro dos limites
que me traça a Constituição, aquelas atividades mais
suscetíveis de promover o desenvolvimento harmonioso
de todo o organismo nacional. A tarefa é vasta e complexa. Sua execução exige o concurso precioso dos
poderes públicos estaduais e municipais, cujas iniciativas fecundas apoio e prestigio. Já se tem dito o repetido que o Brasil oferece, num só território continuo,
problemas de natureza extremamente diversa, que fazem
com que sejamos, a um tempo, metrópole e colónia.
Se possuímos grandes centros urbanos e núcleos intensamente industrializados, também vemos, dentro de
nossas fronteiras, imensas áreas escassamente habitadas e toda a extensão inexplorada da selva virgem, que
guarda zelosamente os segredos e as promessas do
futuro. Parecemo-nos ao filho que recebeu, com a derradeira bênção paterna, todo um tesouro ainda desconhecido e que demandará muitos anos a inventariar
e valorizar. A despeito de nosso impressionante crescimento demográfico vegetativo e da contribuição valiosa do braço estrangeiro que aqui vem dedicar-se
conosco ao cultivo da terra e aos labores do comércio
e da indústria, ainda não logramos povoar o nosso solo
de modo uniforme, nem a arrancar da natureza as dádivas de que só se mostra pródiga em troca de uma
ocupação efetiva».
Novas condições de trabalho
E prosseguiu:
«Coube-me a tarefa de ajudar a criar condições
de trabalho para esta zona em que se acha compre-
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endido o Estado de Goiás, de que sou agora, pela
bondade de meus amigos, cidadão honorário. Orgulho-me desse titulo, que é dos mais significativos para
a minha carreira, e orgulho-me de ser Presidente da
República na hora em que se inaugura um Brasil novo,
de horizontes mais dilatados. Este Estado já começa
a ser e será cada vez mais um centro de atividade
criadora, um exemplo de energia brasileira. Para esta
região goiana se está mudando a capital do país e o que disso decorrerá, os frutos dessa nova situação,
mesmo para os mais imaginosos, será difícil configurar.
Mas não esperastes, meus conterrâneos goianos, de
Brasília para vosso crescimento e desenvolvimento.
Destes o exemplo, o ilicitamente à realização da obra
imensa da nova capital do Brasil, mudando vós mesmos
a capital do vosso Estado, criando cidades novas, dinamizando os vossos recursos, iniciando um período
de trabalho mais intenso, produzindo, mobilizando forças novas e formando aqui um estado de espírito de
atenção e compreensão dos problemas ligados à expansão deste trecho importante de nosso país, que, durante
muitos anos, foi esquecido e relegado.
Novo cidadão goiano, posso declarar que não é
preciso ser profeta para afirmar que o Brasil autenticamente grande, que vai surgindo, terá aqui neste nosso
Estado uma de suas bases mais sólidas e efetivas.
O que salva, o que redime, o que provoca a criação dos grandes países é o ânimo de seus filhos para
o trabalho. Onde há povo trabalhador, dotado de
dedicação ao labor nobre, há também a certeza de que
os maiores obstáculos serão vencidos».
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Novo conteúdo económico

um desafio permanente à nossa capacidade de luta.
Temos de desbravar florestas, cultivar a terra, atravessar rios, descobrir regiões até aqui desconhecidas, vencer toda sorte de obstáculos, neles incluindo o maior
de todos, que é o pessimismo de alguns que nos assistem trabalhar e só se manifestam por críticas negativas» .

Adiante, salientou:
«Estamos crescendo, estamos conquistando um
lugar ao sol, estamos mudando, aqui no Brasil, de conteúdo económico. Isto é certo. Mas manda a honesta
intenção dizer que começamos a nossa caminhada e que
o caminho a percorrer, para alcançarmos as nações
verdadeiramente desenvolvidas, é longo. Apesar de
muitas realizações nossas nestes últimos tempos, no
campo industrial, ainda nos achamos na alvorada. Produzimos pouco mais de um por cento do aço [dos Estados Unidos e isso diz tudo. A nossa economia é ainda
frágil e suscetível de sofrer abalos.
Somos quase um continente, com necessidades
vitais imensas, e temos a nossa exportação, em parte
excessivamente grande, lastreada na cafeicultura, o que
constitui um grave perigo e um ponto de fragilidade
considerável. Estamos reagindo, tentando superar esse
Brasil de nossos pais, demasiadamente conformado com
urna posição incaracterística. Sabemos que esse esforço ambicioso tem consequências imediatas desagradáveis, com repercussões de desequilíbrio que podem assustar, mas serão passageiras. Não é em vão que deixamos, neste momento, de ser nação litorânea e avançamos na direção do oeste. Encontramo-nos na hora
crucial de adaptação. Mas a vitória está à vista. Nosso
destino individual pouco importa. Temos de olhar a
vida para fundarmos o grande Brasil, como o sonhou
o vosso antigo vice-governador, Bernardo Sayão, hoje
exemplo de pioneiro, cuja memória já é iluminada pela
glória — de que se disse ser o sol dos mortos — como

Nada nos deterá
E finalizou:
«A verdade, meus amigos, é que nada mais deterá
este país. A verdade é que nossa marcha é irresistível.
A conquista de todo o nosso território deixou de ser
um devaneio da imaginação preguiçosa e transformouse numa luta, às vezes cruenta, custando vidas preciosas. O Brasil está caminhando. Sois soldados —
vós, goianos — dessa histórica batalha. Estais na vanguarda, conduzis a arremetida. Por isso sinto-me feliz
e compreendido quando estou aqui ao vosso lado.
Muito obrigado pela cidadania que recebo hoje, integrado no mesmo espírito solidário que é o nosso espírito e com o qual acabaremos nos impondo e impondo
o novo Brasil».

«A Voz DE MIGUEL PEREIRA», MIGUEL PEREIRA, ESTADO DO Rio DE
JANEIRO, 31 DE JANEIRO DE 1959.

«JORNAL DO COMÉRCIO», RIO DE JANEIRO, 29 DE JANEIRO DE 1959.

BELÉM-BRASÍLIA ESTÁ PRONTA
NA FLORESTA
A notícia foi transmitida à família do
engenheiro Bernardo Sayão, idealizador da
estrada.
Brasília, 28 (Condensado do serviço da Agência
Nacional) — A notícia do encontro, ontem, das duas
turmas de trabalho que rasgam na floresta amazônica
a Estrada Belém-Brasília, foi transmitida pelo Senhor
Waldir Bouhid, superintendente do Plano de Valorização Económica da Amazónia, à família do engenheiro
Bernardo Sayão, que morreu tragicamente poucos dias
antes de concluir o trabalho que idealizara.
«O sonho de Bernardo Sayão tornou-se realidade
hoje e para ele voltam-se o pensamento e a gratidão
de todos os brasileiros» — escreveu, em telegrama, o
Sr. "Waldir Bouhid, que marcou o dia 31 de janeiro
para o encontro oficial das duas frentes de trabalho,
numa solenidade que contará com a presença do Presidente Juscelino Kubitschek e de outras altas autoridades.

HOMENAGEM À MEMÓRIA DE NOTÁVEL
PERSONALIDADE PÚBLICA
Em outro local desta folha inserimos a notícia do
desastre no qual perdeu a vida o engenheiro Bernardo
Sayão, figura de destaque não somente no campo das
suas atividades profissionais, mas, também, na política
e sociedade brasileira.
A Prefeitura de Miguel Pereira, que havia tido no
saudoso morto um colaborador de mérito, deliberou render-lhe homenagem póstuma levada a efeito através de
ato do atual Prefeito, Sr. Frederico Wangler, o qual
publicamos abaixo.
Miguel Pereira, 17 de janeiro de 1959.
Ofício n.° 11/59
G. P.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Excia. cópia
do Decreto n.° 32, de 19 de janeiro de 1959, que denominou «Rodovia Engenheiro Bernardo Sayão» o trecho
da estrada R. J. 17, no percurso compreendido entre o
Horto Florestal da Estrada de Ferro Central do Brasil
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(Governador Portela) e a localidade de Santa Branca,
dentro dos limites do nosso Município.
Sendo uma das atribuições do Executivo Municipal
dar a denominação dos logradouros públicos, mas em
se tratando de estrada Estadual, encaminhamos à digna
Assembleia Estadual, pelo alto intermédio de V. Excelência o expediente acima mencionado, tendo procedido de igual maneira para com o Chefe do Executivo
Estadual, a fim de que um dos poderes referende o nosso
pensamento e se possível ambos o façam, a fim de que
a nossa homenagem alcance um alto nível, digno da
figura ímpar que foi o Dr. Bernardo Sayão Carvalho
Araújo, que, à semelhança dos bandeirantes, sempre
teve a preocupação de rasgar estradas e construir cidades, levando aos rincões distantes o progresso e a civilização, e nessa luta incessante encontrou a morte, da
forma mais digna que um homem pode almejar, tombar
no cumprimento do dever.
Esclareço a V. Excia. que o homenageado, quando residente no nosso Município, foi um dos idealizadores e um dos realizadores da R. J. 17. Portanto a
denominação por nós dada deveria ultrapassar os limites
de Miguel Pereira e abranger toda a rodovia, como uma
justa homenagem do Estado do Rio de Janeiro ao cidadão e patriota que foi o Dr. Bernardo Sayão Carvalho
Araújo.
Sendo o que se oferece no momento, aproveito a
oportunidade para renovar a V. Excia. e nobres Deputados os meus protestos de alta estima e distinta consideração .
FREDERICO WANGLER
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro.
NlRERÓI

Miguel Pereira, 23 de janeiro de 1959.
Ofício n.° 12/59
G. P.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que o
Executivo Municipal, querendo prestar uma justa homenagem ao ilustre brasileiro Dr. Bernardo Sayão
Carvalho Araújo, decretou luto oficial por três dias
em todo o território do Município e resolveu denominar
uma das rodovias do Município de «Rodovia Engenheiro
Bernardo Sayão».
Para melhor esclarecer V. Excia. juntamos cópias
dos Decretos. Outrossim solicitamos seja a justa homenagem comunicada à viúva, uma vez que esta Prefeitura
não possui elementos para fazer essa comunicação diretamente.
Antecipadamente agradecemos a V. Excia. a acolhida que dispensar à nossa comunicação e ao pedido que
acima fizemos.
Sendo o que se oferece no momento, aproveito a
oportunidade para renovar a V. Excia. os meus protestos de alta estima e distinta consideração.
FREDERICO WANGLER
Prefeito Municipal
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Ao Exmo. Sr. Embaixador Dr. Hugo Gouthier
Copacabana Pálace Hotel — Distrito Federal
Miguel Pereira, 17 de janeiro de 1959.
Ofício n.° 10/59

G.P.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a V. Excia. cópia
do Decreto n.° 32, de 19 de janeiro de 1959, que denominou «Rodovia Engenheiro Bernardo Sayão», o trecho
da Estrada R. J. 17, no percurso compreendido entre
o Horto Florestal da Estrada de Ferro Central do Brasil
(Governador Portela) e a localidade de Santa Branca,
dentro do nosso Município.
Sendo uma das atribuições do Executivo Municipal
dar a denominação dos logradouros públicos, mas em
se tratando de uma rodovia estadual, encaminhamos a
V. Excia. o expediente acima mencionado para, se for
o caso, o Executivo Estadual venha referendar o nosso
pensamento, que é o de tributar uma justa homenagem
ao cidadão íntegro que foi um dos idealizadores da citada rodovia quando residia em nosso Município.
A nossa homenagem se torna necessária uma vez
que o homenageado morreu no cumprimento do dever,
dando o melhor de seus esforços no sentido de ligar os
quatro pontos cardeais da nossa pátria, qual bandeirante
moderno, rasgando estradas e fundando cidades.
Certos estamos que o Estado do Rio, pioneiro em
patrocinar causas justas, uma vez mais estará contri-
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buindo em realçar a nossa homenagem ao grande patriota e cidadão que foi o Dr. Bernardo Sayão Carvalho Araújo.
Sendo o que se oferece no momento, aproveito a
oportunidade pui a renovar a V. Excia. os meus protestos de alta estima e distinta consideração.
FREDERICO WANGLER
Prefeito Municipal

Anexo: Cópia do Decreto n.° 32
Ao Exmo. Sr. Dr. Togo de Barros — DD. Governador do Estado do Rio de Janeiro.
Palácio do Ingá — Niterói.
Decreto n." 31, de 17 de janeiro de 1959
O Prefeito Municipal de Miguel Pereira, usando
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor.
Considerando que o Dr. Bernardo Sayão Carvalho Araújo, durante a sua vida pública, desempenhou
altos cargos na administração pública, onde numa demonstração de patriota procurou levar a civilização a
todos os recantos do Brasil;
Considerando que foi o fundador da cidade de
Ceres, no Estado de Goiás;
Considerando que foi investido das altas funções de
Vice-Governador do Estado de Goiás;
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Considerando que quando residente em Governador
Portela, atual 2.° distrito do nosso Município, foi um dos
batalhadores incansáveis na construção da rodovia que
liga o nosso Município à Capital da República;

Considerando que, quando residente em nosso Município, foi um dos batalhadores incansáveis na construção da rodovia que liga o nosso Município à Capital
da República;

Considerando os inestimáveis serviços prestados à
nossa população, decreta :

Considerando os inestimáveis serviços prestados à
nossa população, decreta :

Art. 1.° Fica considerado luto oficial por três dias
em todo o território do Município, pelo falecimento do
Dr. Bernardo Sayão Carvalho Araújo.

Art. 1.° Fica denominada «Rodovia Engenheiro
Bernardo Sayão» o trecho compreendido do Horto Florestal da Estrada de Ferro Central do Brasil até a divisa
do Município (Santa Branca) .

Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na
data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, 17 de janeiro de 1959. — Frederico Wangler, Prefeito Municipal .
Decreto n." 32, de 19 de janeiro de 1959
O Prefeito Municipal de Miguel Pereira, usando
das atribuições que lhe confere a Legislação em vigor,
Considerando que o Engenheiro Bernardo Sayão,
durante a sua vida pública, desempenhou altos cargos na
administração pública, onde numa demonstração de patriota procurou levar a civilização a todos os recantos
do Brasil;
Considerando que foi o fundador da cidade de
Ceres, no Estado de Goiás;
Considerando que foi investido das altas funções
de Vice-Governaor do Estado de Goiás;

2." A Diretoria de Obras da Municipalidade
providenciará a afixação da placa denominativa de que
trata este decreto.
Art. 3.° O presente decreto entrará em vigor na
data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário .
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, 19 de janeiro de 1959. — Frederico Wangler, Prefeito Municipal.
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«CORREIO DA MANHÃ», Rio DE JANEIRO, 3 DE FEVEREIRO DE 1959.

GOVERNO DE MENTALIDADE NOVA TOMA
POSSE EM GOIÁS
Homenagens póstumas ao engenheiro Bernardo Sayão — Solenidades de posse e transmissão do cargo — Entusiasmo popular nas
praças e avenidas — Planos de industrialização
e de reforma agrária.
GOIÂNIA (De Wilson Farias, enviado especial
do «Correio da Manhã») — As comemorações da posse
do novo governador goiano, Sr. José Feliciano Ferreira,
começaram na véspera da solenidade, dia 30 de janeiro.
Às 8,30 horas do dia 31, o arcebispo Dom Fernando
Gomes dos Santos celebrou a missa solene na Catedral
Metropolitana, à qual compareceram o governador que
terminava o mandato, Sr. José Ludovico de Almeida, o
Senador Pedro Ludovico e outras altas autoridades civis,
militares e eclesiásticas, além de grande multidão. A
tarde tiveram lugar o ato de posse na Assembleia Legislativa Lstadual e a transmissão do cargo no Palácio
das Esmeraldas.
Discurso
Na Assembleia Legislativa, o Sr. José Feliciano
Ferreira pronunciou o seu primeiro discurso de governa-

dor, reafirmando sua condição de político partidário,
vinculado ao P.S.D., mas disposto a realizar um governo
rigoroso no cumprimento dos preceitos constitucionais e
na aplicação conscienciosa das finanças públicas. Para
isso, como disse, desejava contar com uma oposição
vigilante e ciosa de seu papel, assim como igualmente
solicitou a fiscalização permanente do povo para toda a
atividade do seu governo.
Em que pese à ameaça de seu mandato reduzir-se
ao meio (dois anos) e às dificuldades financeiras oriundas de um rosário de 'nomeações feitas à última hora
pelo governo anterior e outros encargos orçamentados,
o novo governador reiterou as promessas da campanha
eleitoral de dotar o Estado de mais energia, mais estradas e de maior produção industrial e agropecuária,
edificar uma escola em cada centro onde haja quarenta
crianças em idade escolar e fazer a reforma agrária que
idealizou, distribuindo terras no norte do Estado, fixando o agricultor em sua gleba e fornecendo-lhe recursos
e assistência sanitária.
Homenagem
No ato de transmissão do cargo, no salão nobre do
Palácio das Esmeraldas, após o discurso do Si. José
Ludovico, que agradeceu a Deus «poder colocar as rédeas do governo goiano nas mãos firmes e honestas de
José Feliciano Ferreira, o novo governador pronunciou
breves palavras, reafirmando a sua confiança no futuro
de Goiás e de seu povo e finalizou prestando uma homenagem ao engenheiro Bernardo Sayão, dizendo da per-
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sonalidade e do que representava para o Estado de Goiás
o pioneiro desaparecido. Eis um trecho do que disse:
« . . . meu pensamento voa ao passado para reviver
comovido este mesmo dia do ano de 1955, em que o seu
companheiro de chapa, o nosso inesquecível amigo Senhor Bernardo Sayão Carvalho Araújo, na qualidade
de vice-governador do Estado, assumia, temporariamente,
as rédeas do governo. Àquele dia - - que formosa
lembrança! — experimentávamos as mesmas alegrias
deste momento, por reconhecermos naquele grande brasileiro hoje desaparecido a consubstanciação dos ideais
de trabalho e o patriotismo da gente goiana. E', pois,
num impulso de reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados a Goiás por aquele ilustre patrício —
roubado pela fatalidade ao convívio de seus amigos, e
cuja morte prematura representa para o nosso Estado
a perda de um bravo e de um de seus mais valorosos
homens — que eu, traduzindo ainda uma vez os sentimentos do povo goiano, rendo aqui, à sua memória, a
mais dedicada homenagem de gratidão da gente de
Goiás, que teve em Bernardo Sayão um grande amigo
e um incansável trabalhador que tombou em plena
luta.»
Na Câmara
Na manhã do mesmo dia, por ocasião da posse do
novo prefeito de Goiânia, Sr. Jaime Câmara, houve um
minuto de silêncio em memória de Bernardo Sayão
Carvalho Araújo.

«DIÁRIO DE NOTÍCIAS», Rio DE JANEIRO, 3 FEVEREIRO DE 1959.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA CHOROU
ONTEM EM AÇAILÂNDIA
BELÉM, 2 — Numa solenidade realizada em
plena selva amazônica, na região de Açailândia, foi
feita a conclusão simbólica da estrada que liga Brasília
a Belém do Pará e que terá a extensão total de 2.200
quilómetros. Quando o Sr. Valdir Bouhid, que falou
em nome da Rodobrás, disse que o engenheiro Bernardo
•Sayão não faltara ao encontro que o presidente da
República marcara com ele naquele local, o Sr. Juscelino Kubitschek chorou, mas, imediatamente, pôs os
óculos escuros. D. Sara enxugou os olhos com o
lenço.
Num clima de permanente emoção, processou-se a
solenidade, cujo ponto central foi a derrubada do jequitibá, deixado de pé propositalmente, para a derrubada
simbólica que deveria ser feita pelo presidente da República. Dois tratores atacaram a enorme árvore, e
num deles estava o presidente. Depois de uma hora, o
Sr. Kubitschek desistiu e só uma hora mais tarde o
jequitibá caía. Foi rezada então a missa campal.
Conquistada a selva
A selva, na parte oriental da Amazónia, foi conquistada passo a passo. A batalha, que se desenvolveu
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nessa região, durou menos tempo do que se poderia
imaginar em face das dificuldades que deveriam ser
vencidas.
Seguindo a trilha dos exploradores e topógrafos, as
turmas de desmatamento nela penetraram e abriram a
longa estrada, que se destaca no verde da vegetação.
Para auxiliar esse trabalho não faltou o concurso da
aviação, tanto a civil como a militar. Nada menos de
cinco campos de pouso foram abertos na mata virgem
pelos trabalhadores. Feitas as picadas, surgiam depois
as clareiras que eram alargadas a golpes de foice, machado e enxada. Assim, a partir do Guamá, a cerca
de 140 quilómetros de Belém do Pará, foram abertos
os campos do Km 14, do Km 92, do Km 163, do
Km 300 e do Km 370 — todos em zonas completamente
desconhecidas.
As vanguardas que investiam pela selva a dentro
eram alimentadas — como ainda o são as turmas que
prosseguem nos trabalhos de terraplenagem e demais
obras para remate dos trechos que lhes são confiados
— graças ao apoio de aviões, que lhes atiravam géneros
e materiais para execução do penoso serviço. Agora,
concluída a tarefa de desmatamento, o braço dos trabalhadores já está sendo substituído por máquinas possantes, que preparam o leito da rodovia, por onde,
dentro de curto prazo, poderão circular livremente as
riquezas procedentes de todos os pontos do país.
Essa grande rodovia, que vem tirar a Amazónia do
isolamento de tantos séculos, recebeu o nome do engenheiro Bernardo Sayão, o eminente técnico e patriota que, há poucos dias, tombou tragicamente, nos

limites entre o Pará e o Maranhão, quando inspecionava
as frentes de trabalho.
A solenidade de Açailãndia
Para a solenidade que simbolizava a derrubada da
última árvore, no traçado da grande rodovia «Bernardo
Sayão», para o encontro das lâminas dos tratores que,
avançando do Norte e do Sul, desbravaram a terra desconhecida, o presidente da República, ao ensejo do
terceiro aniversário do seu governo, esteve, domingo
último, em Açailãndia, campo de pouso aberto no
Km 370, na região situada entre a Serra do Gurupi e
as cabeceiras do rio do mesmo nome.
. Viajando em Douglas da Força Aérea Brasileira, o presidente Juscelino Kubitschek ali chegou na
companhia de sua exma. esposa, d. Sara Kubitschek,
presidente das Pianeiras Sociais, e suas filhas Márcia
e Maristela, de vários ministros de Estado, embaixadores de nações amigas, autoridades civis e militares,
jornalistas nacionais e estrangeiros e outras personalidades. Integravam a comitiva presidencial o general
Nelson de Melo, chefe do Gabinete Militar; o Senhor
Vítor Nunes Leal, chefe do Gabinete Civil; o general
Teixeira Lott, ministro da guerra; o chanceler Negrão
de Lima, ministro das Relações Exteriores; o sr. Clóvis
Salgado, ministro da Educação, e sua exma. esposa;
o embaixador Hugo Gouthier; o prof. Pedro Calmon,
reitor da Universidade do Brasil; e os embaixadores
da Bélgica, da Suíça e da República Dominicana em
nosso país, respectivamente, srs. Louis Colot, Robert
Mauríce e Júlio Vega.

—166—
Acompanharam também o chefe do Governo, o
sr. Valdir Bouhid, superintendente da Valorização
Económica da Amazónia, entidade que está realizando
a grande obra, através de sua subsidiária denominada
Redobras; o coronel-aviador Lino Romualdo Teixeira,
encarregado da fiscalização dos trabalhos; o engenheiro
António Lobo, membro da Comissão Construtora da
rodovia, Q monsenhor Milton Pereira, vigário de Belém
do Pará.
No campo de Açailândia recebeu o presidente da
República o brigadeiro Francisco de Assis Borges, comandante da l.a Zona Aérea; o general Castelo Branco,
comandante da 8." Região Militar, e o engenheiro Valdir
Lins, que substituiu o engenheiro Bernardo Sayão na
Comissão da Rodobrás incumbida da construção da
Brasília-Belém do Pará.
Missa Campal
O campo de Açailândia apresentava um aspecto
festivo. Além dos aviões da Fab, postos à disposição
das autoridades, ali afluiu mais de uma dezena de
pequenos aparelhos — os chamados «teco-tecos» —
trazendo autoridades de cidades próximas, do Pará, do
Maranhão e de Goiás.
Ao desembarcar, dirigiu-se o presidente Juscelino
Kubitschek a um mastro, onde hasteou a Bandeira Nacional, sendo saudado pelo engenheiro Valdir Lins,
que exaltou a significação do acontecimento e recordou
a figura do seu antigo chefe, engenheiro Bernardo
Sayão, cujo espírito — salientou — estava presente
àquela solenidade.
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Em seguida, em um imenso galpão onde seria servido um churrasco aos presentes, o sr. Valdir Bouhid,
superintendente da Valorização Económica da Amazónia, pronunciou o discurso oficial da solenidade, no qual
fez expressiva análise da importância da rodovia em
construção. O orador recordou as dificuldades vencidas pelo espírito de brasilidade que dominava a todos
— técnicos e trabalhadores — empenhados na gigantesca realização, prestando ainda significativa homenagem à memória dos dois bravos chefes mortos em plena
batalha — o engenheiro Bernardo Sayão, que tombou
na frente sul da Hiléia Amazônica, e o engenheiro Rui
Luís de Almeida, que morreu na frente do Guamá, ao
Norte. Enalteceu também a colaboração da Senhora
Sara Kubitschek, presidente das Pioneiras Sociais,
organização que havia concedido, além de outras doações de importância, um completo Hospital Volante
para assistência aos trabalhadores. Por fim, o Senhor
Valdir Bouhid frisou que o presidente da República
poderia estar certo de que suas instruções para o rápido
andamento dessa obra seriam fielmente cumpridas e que,
na data marcada para a mudança da capital federal
para Brasília, a rodovia estaria pronta.
Falou depois o presidente Juscelino Kubitschek.
O chefe do Governo exaltou os técnicos e os trabalhadores e recordou também a figura de Bernardo Sayão,
exantando-lhe o espírito patriótico e o desprendimento
com que se dedicava às mais ingentes tarefas de interesse do Brasil, e concluiu pedindo a todos os presentes que externassem a gratidão nacional ao grande
brasileiro morto no cumprimento do dever.
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Coroando essa solenidade, foi rezada missa campal,
em um altar construído com madeiras da região. Oficiaram o ofício divino os capuchinhos frei Demétrio
do Encantado e frei Bernardino Vilasboas, ambos do
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, de Brasília.
No altar encontrava-se a imagem da excelsa padroeira,
doada àquele santuário pelo embaixador Hugo Gouthier.

as respectivas alavancas. Durou mais (de duas horas
essa batalha entre as máquinas e a árvore, que se
rendeu, afinal, estrepitosamente, tombando e arrastando na queda outras árvores menores.
Enquanto se desenvolvia essa luta, fêz-se uma demonstração do método utilizado para abastecimento
aéreo das turmas embrenhadas na selva. Um «tecoteco» fez lançamentos de sacos de géneros alimentícios
ao longo da pista, tal qual costumava fazer para abastecer os desbravadores na mata virgem.

Derrubada simbólica
O Presidente da República e sua comitiva assistiram depois ao ato simbólico da conclusão dos serviços de desmaíamento, com a derrubada de um gigantesco jatobá, de mais de cinquenta metros de altura.
A árvore de porte majestoso, que se destacava na mata
ao redor do campo de Açailândia, foi atacada simultaneamente por dois tratores, um sob o comando do
Sr. Jorge Yúnes, antigo combatente da Feb na Itália
muito conhecido pelo apelido de «Gaúcho», e cuja
turma operava do sul para o norte, e o outro sob o
comando do Sr. Darci Vieira Matos, integrante das
vanguardas que desciam do norte para o sul.
Antes do início do ataque ao jatobá, o professor
Pedro Calmon, magnífico reitor da Universidade do
Brasil, pronunciou uma oração invocando a proteção
de Nossa Senhora das Selvas para «aqueles que penetravam na floresta para unir cada vez mais os brasileiros» .
Dando início à derrubada do gigantesco jatobá, o
próprio Presidente Juscelino Kubitschek tomou lugar
no comando do trator do Sr. Jorge Yiines, acionando

Filho de Rondon
Antes de se retirar para Belém jdo Pará, o Presidente Juscelino Kubitschek palestrou longamente com
os pioneiros que cruzavam a selva de ponta a ponta.
Um deles é filho do falecido marechal Rondon. Trata-se do topógrafo Benjamim Rondon, que fez o serviço
de exploração naquelas regiões, marcando não só o
roteiro a ser seguido pelas turmas de desmatamento,
como estudando ainda a geologia, a flora e a fauna
locais. Nessa caminhada Benjamim Rondon teve como
companheiro o Sr. Benamcur Brandão Fontes, Inspetor do Serviço de Proteção aos índios, incumbido de
evitar eventuais atritos entre os desbravadores e os
silvícolas assinalados naquelas paragens. Integrava
ainda esse grupo o Sr. Darci Vieira Matos, topógrafo
que, na derrubada da última árvore, serviu como tratorista para representar as turmas que operavam na
parte norte da Hiléia.
O Presidente da República tomou ainda conhecimento de um episódio vivido por um auxiliar do ser-
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viço de topografia, o trabalhador Luís Gonzaga, que
se perdeu na floresta, na região do rio Cajuapará, um
dos formadores do Gurupi. Esse trabalhador ficou
prisioneiro da selva quase três meses a fio. Foi salvo
pelos índios Urubus, que o deixaram em ponto de onde
pôde, afinal, alcançar o acampamento mais próximo das
turmas em operações, a cerca de 80 quilómetros ao
norte de Açailândia,

«JORNAL DO 1BRASIL», RIO DE JANEIRO, 6 DE FEVEREIRO DE 1959.

LEMBRANDO BERNARDO SAYAO, «JOANA»
CHOROU NA FRENTE AVANÇADA
DA BELÉM-BRAS1LIA
Frente avançada da rodovia Belém-Bra.sília, fevereiro (Edísio Gomes de Matos, enviado especial do Jornal
do Brasil) — Joan Lowell, que os trabalhadores chamam de «Joana», vem frequentemente ao acampamento
da Rodobrás e chorou quando os engenheiros contavam, ontem, episódios da vida de Bernardo Sayão.
Joan é escritora norte-americana, nascida na Califórnia, mas reside no Brasil há 20 anos, que construiu
no Brasil Central, dentro da mata, uma fazenda de
café.
Vim ver os rapazes
— Estes rapazes — disse «Joana» ao repórter —
foram treinados por Sayão. Hoje não podia deixar de
visitá-los.
A escritora é alta e magra, tem uma cicatriz no
rosto e os cabelos cortados como os de um homem.
Fala muito, mas seu sotaque ainda é acentuado.
Escreveu o livro Terra prometida, que .está em
nona edição, e agora escreve outro, A Pioneira pá-
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TOU? cujo título diz ser uma indagação que faz a si
mesma. O Brasil Central é o assunto dos dois livros.
Ideia louca
— Quando eu disse que no planalto haveria de
ficar a Capital deste País, um dia, todos afirmaram
que a minha ideia era louca, mas eu não me importei.
Tenho tanta fé e tanta esperança no Brasil e conheço
tão bem esta região e suas riquezas que não podia
acreditar que ela ficasse sempre abandonada. Na Amazónia, basta cortar o mato e plantar — diz «Joana».
Ca/é em Goiás
Joan Lowell casou-se no Brasil com o comandante
de aviação comercial Bowen. Foi a primeira pessoa
que plantou café em Goiás (Anápolis).
•— Já passei fome e posso lhe dizer que já sofri
bastante — declarou —. Nem por isso (ou talvez por
isso) sairei do Brasil. Quero ver o sonho de Bernardo
Sayão e o esforço .desses rapazes todos coroados de
pleno êxito.

«CORREIO DA MANHÃ», RIO DE JANEIRO, 7 DE FEVEREIRO DE 1959.

PENSÃO ESPECIAL PARA À VIÚVA E FILHOS
DO ENGENHEIRO BERNARDO SAYAO
O Presidente Juscelino Kubitschek enviou mensagem ao Congresso Nacional acompanhada de projeto
de lei que concede pensão especial de trinta mil cruzeiros mensais à viúva c filhos d.e Bernardo Sayão
Carvalho Araújo, ex-vicc-governador do Estado de
Goiás e ex-diretor da Novacap.
Em sua mensagem, diz o Presidente da República:
«Exemplo invulgar de dedicação, operosidade e
amor ao trabalho, já no início de suas atividades funcionais, como fundador e primeiro diretor da Colónia
Agrícola de Ceres, em Goiás, o engenheiro Bernardo
Sayão efetuou notáveis realizações, principalmente no
que tange ao incremento das atividades agropecuárias
e ao planejamento do primeiro traçado para a ligação
rodoviária de Anápolis a Belém do Pará, iniciando a
estrada até Porangatu, sem poupar esforços, nem sacrifícios pessoais.
Em reconhecimento a essas marcantes realizações
e ao seu elevado espírito patriótico, foi ele eleito há
cerca de quatro anos, pelo povo goiano, vice-governador do Estado.
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Como diretor da Novacap, ao receber o encargo
da direção executiva da rodovia Belém-Brasília, entregou-se ao trabalho com excepcional entusiasmo, consciente da alta significação dessa obra para o nosso
país, eis que a ligação Norte-Sul fora, até então, mero
sonho, acalentado por tantas gerações de brasileiros.
Esta última missão custou-lhe a vida, precisamente
quando o seu término estava à vista.
Não pode, assim, o Estado deixar ao desamparo
a família de quem tantos e tão relevantes serviços prestou à nossa Pátria, tornando-se credor da gratidão de
todos os brasileiros, pois que, como assinalei, quando
de seu sepultamento em Brasília, sua. . .
« . . glória começa exaíamente na hora em que
ele deixa este mundo. Até então nós todos que com
ele lidávamos sabíamos que era um trabalhador excepcional, homem de fé e de energia fora do comum;
sabíamos que não media sacrifícios para tornar maior
e mais forte este país. Hoje, seu nome se inscreve na
íegenda; é um dos heróis da nacionalidade. Só nos
consola de sua perda essa glória que começa a iluminar,
agora, o vulto que acaba de consumar o seu sacrifício,
até a mais trágica consequência. Pode-se dizer que
Bernardo Sayão fez a oferenda de sua própria vida
ao seu ideal. Era o comandante da batalha que desencantará a Amazónia de sua prisão, que virá retirar
da pré-história tão grande, tão obscura e tão importante zona de nossa Pátria».
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