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UMA

EXPLICAÇÃO

Estas reportagens saíram publicadas no vespertino
«Diário da Noite» e outros jornais do Rio, em fins de
1958 e princípios de 1959. Retratam fatos de um
momento histórico — o da construção de Brasília, com
as controvérsias mais agudas desencadeadas em torno
do problema da interiorização da Capital da República.
Valem como documentos de um instante, apenas, da
vida brasileira. E aparecem neste volume com 'o propósito de ajudar ao movimento dos que acreditam que
a Nova Capital será uma solução para os graves problemas nacionais. Uma solução também para os problemas da cidade do Rio de Janeiro, que, no nosso
entender, só terá a lucrar com a mudança da sede do
Governo Central.
Anima-nos, nesta iniciativa, a convicção de que
escritos de jornal, mesmo despretensiosos como estes,
«também são construtores de cidades ou quaisquer
outros cometimentos nobres, pois estimulam e ajudam»,
conforme declaração feita por uma gentil pioneira de
Brasília, a Senhorita Eleonora Quadros, ao se referir,
certa vez, ao trabalho útil que a imprensa pode realizar
na «convocação de forças e dedicações a um programa
que seja em benefício da nossa Pátria».
M. V.

MôÇA BONITA NA CONSTRUÇÃO
DE BRASÍLIA
Na história da construção de muitas metrópoles,
desde a mais remota antigüidade aos tempos contemporâneos, a influência da Mulher tem sido assinalada
como fonte de inspiração ou o secreto motor dos grandes empreendimentos. O acadêmico Osvaldo Orico
e o ministro Meira Pena, em esplêndidos livros elaborados sob o feitiço de Brasília — um exaltando o
sentido patriótico da iniciativa e o outro fazendo
minucioso estudo sobre as grandes cidades construídas
no mundo especialmente para capitais — não deixaram
escapar essa participação saliente do poder feminino,
nas sugestões ou nas decisões marcantes de tamanhas
realizações.
Os autores em geral, quando, por exemplo, se
referem a essa maravilha que é Versalhes, não se cansam de louvar o espírito de Maria Antonieta. Foi a
presença da Mulher que fez da «capital anexa» de
Paris a jóia arquitetônica que o mundo inteiro admira.
E essa presença se revela poderosa mesmo quando se trata de um episódio pitoresco da História, como
aquele de Catarina da Rússia, que acreditou nas «cida— 7

dês de papelão» que Gregório Àlexandrovich Potemkim improvisava nas estepes, conseguindo ludibriar a
soberana com a falsa visão de uma prosperidade que
não existia no seu vasto império...

Em Brasília a presença da Mulher se mostra de
uma forma nova, diferente, bem moderna, em perfeita
consonância com o dinamismo dos nossos tempos... E fci
motivo de espanto para muitos jornalistas que ali estiveram quando da visita de Mr. Foster Dulles, Secretário de Estado norte-americano. Um jornalista estrangeiro ficou boquiaberto:
— Moça bonita construindo Brasília?!...
Sim, uma jovem — e realmente bonita — figura
entre os pioneiros que estão plantando a nova capital
no coração do Brasil. E figura no escalão de comando,
chefiando dezenas de trabalhadores no árduo esforço
de desbravamento do chapadão goiano, onde se opera
a maior revolução já vista na vida nacional, pois isto
é o que significa Brasília.
Chama-se Eleonora Quadros, a moça que encheu
de espanto os jornalistas como pioneira da construção
da nova capital. É a dona de uma empresa que
empreitou os serviços de terraplenagem de Brasília.
Comanda um batalhão de máquinas, com dezenas de
trabalhadores. Ali chegou quando tudo ainda era incerteza quanto ao futuro do empreendimento. Habilitou-se aos primeiros contratos, inclusive para abertura
8

do aeroporto, e deu conta do recado. Sucederam-se as
tarefas com pleno êxito, granjeando-lhe o respeito e a
admiração de todos.
Eleonora palestrou longamente com os jornalistas.
E contou:
- Nasci em Juiz de Fora. Fui educada no Rio
de Janeiro, onde comecei a trabalhar neste ramo de
atividade. Mas tinha uma grande paixão...
Os jornalistas esperavam uma confissão que viesse
dar um toque singularmente romântico ao pioneirismo
daquela moça. E ela com ar mordaz:
— Paixão, mas pelo sertão...

Adoro esta natu-

reza!
E teceu um hino à beleza da região:
— Gosto tanto do sertão que vou acabar me embrenhando aí pelas selvas do norte ou do oeste...
E ajuníou:
— Até porque, para mim, Brasília já está ficando
muito civilizada...

Os jornalistas quiseram saber se ela acreditava
mesmo em Brasília. A moça mostrou um ar urn tanto
ofendido, indagando:
— Mas, os Senhores não estão vendo que Brasília
já existe?! Ê uma realidade, que nem os cegos poderão mais negar

Com toda a força de convicção de que é capaz
uma alma pioneira, frisou:
— O pior já passou: era assentar este imenso
canteiro de trabalho. Isto agora não para mais. O difícil era começar...
E, como que aludindo às cidades fantasmas que
a malandragem histórica de Potemkim fez Catarina da
Rússia visitar nas estepes desoladas, concluiu:
— Aqui está sendo construída uma cidade de aço
e cimento, como símbolo dos novos tempos, e não
uma encenação teatral, urna cidade de papelão!
Os jornalistas — e também Mr. Foster Dulles
— saíram de Brasília com essa convicção. Um deles
teve estas palavras de entusiasmo:
— Brasília é a maior obra da história brasileira.
Um acontecimento tão importante quanto o próprio
descobrimento do Brasil.

JORNALISTA VIRA GAZETEIRO
- Olha o «Diário da Noite»!...
gou «O Jornal»!...

Também já che-

— Dá cá as folhas, moço.
A cena se passa na Primeira Avenida de uma
estranha cidade de pioneiros, a lembrar os filmes de
«far-west». A diferença é que não vemos aqui a correria dos «cow-boys», mas a dos jipes, ônibus, lotações,
enfim, um inferno de carros de todos os tipos, levantando nuvens de poeira.
Estamos na Cidade Pioneira ou no Núcleo Bandeirante de Brasília, a nova Capital que está sendo
construída para o Brasil. Essa cidade é um dos fenômenos mais curiosos dos muitos que estão surgindo
com a Nova Capital.

Quando falaram que o Presidente Juscelino Kubitschek ia mesmo cumprir a Constituição da República,
construindo a cidade que em 1883 São João Bosco profetizou como a nova «Terra Prometida», gente de todos
os quadrantes do Brasil começou a afluir ao sítio escolhido. A direção do órgão constituído para execução
do preceito constitucional — a NOVACAP — abriu
10 —
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três Avenidas, fora do Plano Piloto vitorioso em concurso de ressonância internacional, e ali permitiu a instalação dos pioneiros, em lotes cedidos gratuitamente,
a título precário, com prazo fatal para desocupação:
o fim do ano de 1960, após a mudança da Capital
Federal.
E o Núcleo, sem custar um níquel aos cofres públicos, cresceu vertiginosamente, em menos de dois anos,
concentrando um comércio dos mais ricos e movimentados de todo o Chapadão Goiano. Ali há de tudo
quanto se possa imaginar — do «Cadillac» ao picolé...

O diálogo do início destas notas era entre um
vendedor de jornais e urn «candango».
Candango, segundo os dicionários, é o nome com
que os africanos designavam os portugueses. Seria
uma corruptela da palavra «candongo», da língua bantu,
dos negros angoleses da «quimbanda», local dos rituais
de Umbanda. Hoje é empregada para designar não
apenas o forasteiro, mas o pioneiro, o habitante de
Brasília. Em resumo, candango é o carioca da nova
capital...
Havia naquela cena como que um simbolismo: dois
extremos que se tocavam no mesmo interesse, nas mesmas esperanças de vida nova - - o candango rústico,
que comprava os jornais do Rio de Janeiro — a VELHACAP —, e o candango ilustrado que conhecíamos e víamos transfigurado em simples vendedor
de jornais nas ruas do Núcleo Bandeirante. Na humildade dessa árdua função de jornaleiro encontramos
12 —

um escritor e jornalista dos mais conhecidos dos centros
letrados do litoral: Clemente Luz. Apregoava as folhas
com a simplicidade e o desembaraço de um garoto.
Não era uma ilusão de ótica o que nos surpreendia
naquela cidade tão cheia de pitoresco. Era mesmo o
jornalista e escritor Clemente Luz, autor de uma série
de livros de sucesso no mundo da literatura infantil.
Era o festejado criador de «Pedro Pipoca», que, ainda
agora, as livrarias do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e
outras capitais estão lançando com êxito absoluto.
Abraçamos o autor de «Infância Humilde de Grandes Homens», de «Bilico e Jaca», de «Aventura da
Bicharada», de «O Mágico» e do «Caçador de Mosquitos»;
- Então, o bravo jornalista, que secretariou durante tantos anos o vespertino carioca «A Noite», está
invertendo os papéis das grandes figuras do seu primeiro livro e vivendo na maturidade a humildade que os
outros tiveram na infância?!...
Clemente riu, deixando ver no riso franco aquela
sadia satisfação íntima de quem se sente feliz. E respondeu :
- Sempre vivemos na humildade de nosso trabalho. Vendendo jornais e escrevendo, ao mesmo tempo, para jornais do Rio, estamos também ajudando a
construir Brasília...
E, enquanto servia a outro freguês, salientou:
— Isto aqui é mesmo a «Terra Prometida», de
São João Bosco.
— 13

Clemente Luz, o escritor, jornalista e vendedor
de jornais das ruas do Núcleo Bandeirante, era bem o
tipo de pioneiro que poderíamos mostrar na imprensa
do litoral como um homem de fé. Um homem que
acredita no futuro e não se deixa dominar ou abater
pelas vicissitudes da vida. Vamos recordar dois episódios que bem retratam o seu espirito de luta e... a sua
sagacidade para sair das piores aperturas.
Quando o Padre Antônio Pinto, de Urucânia,
atraía as atenções nacionais, com os seus milagres,
Clemente estava desempregado em Belo Horizonte.
Sem emprego e com pesada responsabilidade de família.
Um dia, leu excelente reportagem de um seu antigo
companheiro de trabalho e lhe fez esta proposta:
— Quer vender os direitos dessa reportagem para
um livrinho?
O outro aceitou a proposta e, poucos dias depois,
Clemente conseguia vender mais de 300.00® exemplares,
arrecadando o suficiente para fugir aos apertos da ocasião. Anos depois, novamente desempregado e hospitalizado com uma perna quebrada, sofreu Clemente o
impacto emocional da morte de Getúlio Vargas. Nesse
mesmo dia fatídico — 24 de agosto — recebeu uma
romaria de credores que não respeitavam a situação:
- Pagarei tudo quando sair da cama - - ia ele
explicando a cada um.
E, ao ler os jornais que descreviam a morte de
Vargas, descobriu a tábua de salvação: a carta-testamento. Imediatamente chamou o dono de uma tipografia, encomendando-lhe 30.000 exemplares daquele
H —

histórico documento. Mandou distribuí-los, no dia 25
de agosto, a todas as bancas de jornais, e, ao anoitecer,
recebia os frutos desse expediente: mais de 130.000
cruzeiros, com o que pôde atender às filas de credores...

Agora, vendendo jornais em Brasília, disse ao velho
colega da imprensa carioca que o surpreendera em tão
humilde condição de gazeteiro:
— Ouça, meu caro: cheguei a Brasília com seis
meses de atraso... Mas cheguei!...
E com a convicção de um homem já vitorioso:
—À vida para mim começou de novo em Brasília..
E acentuou:
— Para mim, para essa gente toda que está formigando por aqui e, também, para o próprio Brasil!...
Realmente, ali está começando algo novo neste
nosso imenso Brasil.

CANDANGOS E DEMOCRACIA
Quando o Presidente Juscelino Kubitschek anunciou que ia cumprir a Constituição da República e
mudar mesmo a Capital Federal para o planalto goiano,
o caboclo Benedito reuniu a mulher e a filharada e
ordenou:
- Vamos s'imbora p'ra Brasília!
A mulher, dócil e meiga como em geral o são
as mulheres do sertão, não discutiu. Chamou a garotada — eram 13 meninos e meninas em véspera de
H — e mandou cada um pegar uma trouxa. No dia
seguinte, o caboclo Benedito Rodrigues de Morais, sua
mulher Laudelina Vaz de Morais e os 13 filhos do casal
davam adeus a Sertania, uma cidade do Chapadão de
Goiás, e rumaram de caminhão para o sítio destinado à
nova Capital.
Ao cair da tarde de 5 de dezembro de 1956, o caboclo Benedito e sua família apearam no meio do mato
ralo. Estavam em pleno cerrado, onde predominava
uma vegetação encarquilhada. Ao longo dos riachos
dominavam os buritis. Aqui e ali, também se viam
matas com árvores de porte manchando a paisagem.
—- Vamos acampar por aqui mesmo, minha velhal
16 —

O facão, vigorosamente manejado, abriu a clareira
onde se levantou uma barraca de pano mescla, pois não
havia dinheiro para lona. Era a primeira habitação
que se erguia no local onde hoje palpita febrilmente a
Cidade Pioneira, o Núcleo Bandeirante de Brasília.
A alguns quilômetros dali, dois meses antes, outros pioneiros, ligados ao Governo, já haviam erguido também
a primeira casa de toda a região: o «Catetinho», na antiga Fazenda do Gama. Mas no local onde hoje se agita
o Núcleo Bandeirante, na multiplicidade das atividades
de uma verdadeira cidade, aquela barraca era a primeira habitação. E o caboclo Benedito bate a mão no
peito com orgulho:
— Nós fomos os primeiros moradores desta cidade!
Dona Laudelina, rodeada dos seus H filhos —
o último nasceu depois da chegada à «Terra Prometida»
- adverte o marido:
— Olha a soberba, «seu» Benedito!
«Seu» Benedito, um homenzarrão tostado pelo sol,
valente como quê, murmura com malícia:
-— É... Nós estamos aqui por causa da Laudelina...
Se não fosse a coragem dela, a gente tinha arrepiado
carreira...
E confessa que na noite de 5 de dezembro de
1956, depois de armada a barraca onde a família ficou
alojada durante 5 meses e 22 dias, bem contados, ele
teve vontade de regressar a Sertania.
— Este lugar era muito bravo, meu amigo! Metia
medo! Eu tive pena da mulher, da garotada, e resolvi
— 17

voltar. Mas, quando comuniquei essa decisão a Laudelina, ela protestou! Fiquei espantado!
Laudelina ouve satisfeita o marido recordar aquela
noite tenebrosa. Benedito acrescenta:
— E o Senhor sabe o que ela me disse, naquela
noite, cuja escuridão a própria luz da lamparina não
tinha força p'ra varrer?
E Benedito repete as palavras da mulher:
— «Seu» Benedito, um homem é um homem, e um
bicho é um bicho! Você o que é?!...
Benedito baixou a cabeça e respondeu:
- É, minha velha: sou um homem. Vamos ficar.
Ficaram na luta heróica. Outros pioneiros começaram a chegar. A NOVÀCAP demarcou os lotes
para os que desejassem negociar fora do Plano Piloto,
ajudando aos trabalhadores dos acampamentos que começavam a tomar conta do Chapadão para início das
grandes obras programadas. Hoje Benedito é dono de
um próspero café e restaurante. Com o orgulho de
bravo candango, afirma:
— Brasília é hoje uma cidade que não morre mais

não!

Deixamos o caboclo Benedito e encontramos pouco
adiante outro tipo de pioneiro: Frei Demetrio do
Encantado.
— Encantado, da terra onde nasci, lá no Rio Grande do Sul — explica o «barbadinho».
18 —

O religioso dirigia um jipe, em cuja frente instalara um par de alto-falantes. Notou a curiosidade do
repórter e voltou a falar:
— Estou agora empenhado em uma grande campanha, pois vamos receber, em breve, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que veio trazida
de Portugal por Frei Bernardino de Villasboas, em 1951.
Com quase oito anos de peregrinação, por todos os
recantos do Brasil, a Imagem Milagrosa irá para a Capela construída ao lado do Palácio da Alvorada.
Frei Demetrio do Encantado é o titular do Santuário de Fátima, outro lindo templo, construído no
Plano Piloto, junto aos edifícios dos Institutos de Previdência Social. Esse templo foi erguido em cumprimento a uma promessa de Dona Sarah Kubitschek,
quando estava doente sua filha Mareia. A menina
curou-se e Niemeyer fez o traço que resultou na pequena, mas bonita igreja, que milhares de fiéis freqüentam com sincero fervor religioso.
Perguntamos a Frei Demetrio se considerava a
população pioneira, inclusive os habitantes já fixados
no Plano Piloto de Brasília, perfeitamente assistida do
ponto de vista espiritual.
- Sem dúvida. Aliás, devo declarar que estes
candangos são um pessoal excelente. A religião é
respeitada, como o são os seus ministros. Aqui não
acontece como em certas cidades, até da minha própria
terra, onde a gente, quando chega, logo ouve um incréu
a blasfemar...
— 19

Frei Demetrio está satisfeito com seu rebanho.
Só acha difícil uma coisa em Brasília:
— O difícil em Brasília é morrer... Aqui ainda
não há cemitérios e quando alguém morre o corpo tem
que seguir para Planaltina ou outra cidade próxima...
Antes das despedidas arriscamos uma última pergunta:
- E o comunismo não é problema?
Frei Demetrio riu. Esticou os fios negros da barba
espessa e respondeu:
— Nunca vi gente mais anticomunista, mais democrática, do que estes candangos! A semente maldita
não medra neste Chapadão abençoado, meu caro jornalista!
Tivemos ocasião de verificar que Frei Demetrio
estava com inteira razão. Na ânsia construtiva em
que vive a população da Cidade Pioneira não há lugar
para demagogos ou agitadores de quaisquer matizes.

CIDADES SATÉLITES
Percorrendo as ruas poeirentas da Cidade Bandeirante, que floresceu vertiginosamente à margem do
Plano Piloto, que o mestre Lúcio Costa traçou para a
Nova Capital do Brasil e que a NOVÀCAP está executando com a colaboração de grandes nomes da arquitetura e do urbanismo, como Niemeyer, o forasteiro difi•cilmente pode acreditar que tudo aquilo, um aglomerado
cheio de vibração e capacidade criadora, esteja condenado à destruição após a mudança da sede do Governo
Central.
Todos quantos ali se fixaram com seu comércio o
fizeram cientes, através de documentos claros e insofismáveis, de que o Núcleo Pioneiro teria que desaparecer
logo que a Nova Capital oferecesse condições para a
instalação definitiva da população prevista no programa
do seu desenvolvimento.
No entanto, por toda parte, ninguém acredita na
demolição das casas provisórias, ou melhor, da Cidade
de Madeira, bem diversa daquelas Cidades de Papelão,
•com que o esperto e galante Gregorio Àlexandrovich
Potemkim dava à sua bem-amada Catarina da Rússia
a ilusão de uma prosperidade que os pobres mujiques
•desconheciam. Aqui a Cidade de Madeira não é uma

20 —
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farsa, uma ficção, mas um centro de trabalho dinâmico,
um cadinho de riquezas, onde fervilham as mais ambiciosas esperanças de um porvir glorioso.

Por isso mesmo, com a mais santa tranqüilidade,
mas com indisfarçável orgulho, um comerciante assim
nos falou:
— Isto foi o começo. Brasília só pode ser construída graças a nós. Confiamos no Presidente Kubitschek. Estamos certos de que ele nos compreenderá
bem e permitirá a sobrevivência desta cidade como
satélite de Brasília...
Do mesmo modo pensam os outros oitocentos e
tantos negociantes que ali desenvolvem suas atividades.
A Cidade Pioneira, nascida fora do Plano Piloto,
com prazo fatal de existência, a fim de não poluir as
águas do lago que nascerá com a barragem do rio
Paranoá — onde será construída a grande central elétrica de Brasília -- cresceu de maneira surpreendente,
transformando-se em verdadeira potência econômica,
um dos maiores centros comerciais de todo o Chapadão Goiano.
Há ali mais de 800 casas comerciais, todas construídas em madeira, com estoques de mercadorias avaliados em mais de 300 milhões de cruzeiros. Dois
grandes cinemas, com telas panorâmicas, asseguram
diversão aos seus sete mil e tantos habitantes permanentes. As suas três avenidas e algumas ruas transversais estão cheias, dia e noite, de moradores dos núcleos
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vizinhos ou de trabalhadores dos acampamentos espalhados pelos mais diferentes e distantes pontos, onde
as obras estão sendo atacadas simultaneamente.
Se a NOVACAP permitisse a Cidade Pioneira não
teria hoje apenas três avenidas, mas uma dezena ou mais,
o que evidencia a revolução que a construção de Brasília está desencadeando na hinterlândia brasileira. Na
região toda do novo Distrito Federal, incluída a velha
cidade de Planaltina, a população saltou de 7 para mais
de 40 mil habitantes, em apenas dois anos, desde o início dos trabalhos.
O prefeito do Núcleo, engenheiro Raul Miranda,
assistente do engenheiro Mário Meireles, que é o prefeito de Brasília propriamente dita, nos forneceu alguns
dados sobre o que é hoje a Cidade Bandeidante. Há
ali mais de 20 hotéis, um dos quais, embora de madeira como todas as construções locais, custou nada menos de 10 milhões de cruzeiros; 15 pensões; 9 agências
de grandes bancos; 8 agências de grandes empresas de
aviação; cerca de 20 agências de empresas rodoviárias
para todos os recantos do Brasil; cento e tantos cafés
e restaurantes, além de um mercado tão bem provido
que é de causar inveja ao Rio de Janeiro, tanto nos
preços quanto na qualidade dos produtos expostos à
venda... A concorrência é grande e um baiano, que ali
montou uma barraca de quinquilharias, nos disse em
tom de lamúria:
— No começo o negócio rendia mais...
•— Mas Brasília ainda nem começou propriamente... -- fez o médico Emílio Hidal, «doublé» de jorna— 23

Jista bastante conhecido e estimado no Rio de Janeiro
e que estava em Brasília a bater fotografias para a
sua admirável coleção, umas das maiores do país, e que
nos cedeu algumas para ilustrar esta série de reportagens no «Diário da Noite».
O baiano concordou e adiantou:
— Bem... Não começou para os outros... Mas,
nós, os candangos da primeira hora, estamos ficando
para trás... A freguesia já anda até especulando...
E, ademais, a NOVACAP está demarcando outras
cidades satélites... Eu vou acabar me mudando também
para uma delas... Que o seguro morreu de velho!...

Os dirigentes da NOVACAP não ignoram — e
até louvam com gratidão — os relevantes serviços
prestados pelos pioneiros que para ali afluíram em
número considerável, aos primeiros acordes da clarinada
nacional para a construção de Brasília, mas entendem
que o Plano geral do novo Distrito Federal não pode
^er desvirtuado, mercê de concessões ruinosas ao seu
futuro. Daí a permissão aos pioneiros, para suas construções de madeira, ter sido dada sob a condição expressa da demolição das mesmas em 1960, como imperativo de defesa do futuro lago do Plano Piloto contra
a poluição. E, justamente para atender aos interesses
dos bandeirantes menos aquinhoados pela fortuna, os
que não poderão instalar-se na área do Plano Piloto —
no «avião» que o risco de Lúcio Costa sugere ao observador de tão magnífica concepção artística — justa24 —

mente com o intuito de ampará-los é que a NOVACAP já está loteando as glebas das cidades satélites
que deverão prosperar na órbita de Brasília.
Assim, ao mesmo tempo em que não mais permite
a construção de novas casas no Núcleo Bandeirante,
cuida a organização estatal de incrementar o desenvolvimento daquelas cidades satélites, de acordo com o
Plano geral elaborado para o progresso do novo Distrito
Federal, sem os inconvenientes das improvisações. Uma
dessas cidades - - Taguatinga, já está em pleno florescimento. As próximas serão as de Sobradinho e Bazlândia.

Estavam as autoridades preocupadas com o superpovoamento do Núcleo Bandeirante, quando surgiu
repentinamente — tudo em Brasília acontece com incrível velocidade — outro gravíssimo problema: a invasão
das glebas do Núcleo Bandeirante por mais de mil
«paus-de-arara», pobre gente tangida do Nordeste pela
inclemência da seca. Permitir o crescimento do Núcleo,
previamente condenado à destruição, em prazo certo,
seria impossível, pois estimularia novas invasões desordenadas. Deixar aqueles patrícios abandonados, seria
um crime hediondo. Foi então apressado o povoamento
de uma das cidades satélites definitivas — a de Taguatinga, nas proximidades da rodovia de Anápolis.
Nada menos de sete mil pessoas — os «invasores»
e outras -- logo concordaram em se transferir para a
nova cidade, em caráter permanente. E, ali, cada família está começando vida nova, satisfeita, feliz. Nada
25

lhes falta, desde a assistência técnica para início de
trabalhos produtivos, à assistência social e médica, prestada por uma equipe das «Pioneiras Sociais», aparelhada com um «Hospital Volante», sob direção do
médico José da Costa Gomes.
— Taguatinga nasceu em junho deste ano de 1958
e já tem o seu futuro garantido — disse-nos um jovem
paulista, chamado Barrios, que ali dirige um restaurante.
Cada dia novos habitantes vão chegando. Entre
eles alguns dos primeiros do Núcleo Bandeirante. Embora esperem a sobrevivência da Cidade de Madeira,
tratam logo de assegurar um lugar ao sol na constelação
de cidades que Brasília está fazendo surgir nos outrora
desolados chapadões do Planaldo Goiano. Porque seguro morreu de velho, como diria o baiano vendedor de
quinquilharias... Ou como nos disse o jovem Barrios,
numa interpretação realista da literatura de Stefan
Zweig:
- Este é o Brasil do futuro!

BRASÍLIA É A PEDRA QUE ROLOU
A história da interiorização da Capital do Brasil
-começou muito antes da própria Independência deste
país. Era um dos ideais dos inconfidentes mineiros.
Também foi uma sugestão do estadista inglês William
Pitt, ao discursar em Lisboa, em 1809. O jornalista
brasileiro Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça,
escrevendo no «Correio Brasiliense», reclamou a mesma
coisa, indicando um ponto das cabeceiras do rio São
Francisco por ele classificado como «Paraíso Terreal».
O Patriarca José Bonifácio, um ano antes do «Grito do
Ipiranga», defendeu a construção de uma cidade no
interior, com o nome de Brasília, para assento da Corte
de Regência. Fez isso perante as Cortes de Lisboa,
renovando a reivindicação quando da Constituinte do
Império, em 1823. Outros patriotas, como Varnhagen
e Holanda Cavalcanti, lutaram denodadamente pela
mesma causa. A Constituição de 1891 manteve imperativa a mudança e, no Governo Floriano Peixoto, o
cientista Luiz Cruls demarcou o retângulo onde deveria
ser instalada a Nova Capital. Após longos anos de
esquecimento, já no Governo Epitácio Pessoa, urn
decreto estabeleceu que o lançamento da pedra fundamental da Nova Capital faria parte das comemorações
>do Centenário da Independência. O assunto voltou a
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figurar nos textos das Constituições de 1934 e 1946.
Afinal, no Governo do marechal Eurico Dutra, começaram as medidas de ordem legislativa para execução do
preceito constitucional. Todavia, coube ao Governo
Juscelino Kubitschek á glória das providências definitivas para consecução desse ideal de mais de século
e meio.

cristalinas, em terras da antiga Fazenda do Gama.
Essa casa, oferecida para residência provisória do Presidente J. K., recebeu o sugestivo nome de «Catetinho».
Ali pernoitava o Presidente — a primeira vez aconteceu
em 10 de novembro de 1956 — até que se concluiu, em
30 de junho de 1958, a construção do majestoso Palácio
da Alvorada.

Depois da «Mensagem de Anápolis», dirigida por
J. K. ao Congresso Nacional para a criação da NOVACAP — a lei respectiva foi sancionada a 19 de setembro de 1956 —, um grupo de amigos do Presidente
decidiu dar a partida para a execução do preceito constitucional. Eram eles o arquiteto Oscar Niemeyer, o
engenheiro Jucá Chaves, o radialista Dilermando Reis,
e mais os Senhores João Milton Prates, César Prates,
Roberto Pena, Emílio Rocha, Vivaldo Lírio, Osório
Reis e Agostinho Montandon. Um grupo de boêmios,
mas boêmios no melhor sentido — homens generosos
e sonhadores, como o disse o próprio Presidente Kubitschek ao exaltar o espírito patriótico dessa plêiade.

O segundo aniversário do «Catetinho» teve carinhosa comemoração. Nessa festividade o próprio Presidente Kubitschek contou detalhes da iniciativa da obra
histórica, desde as reuniões dos boêmios patriotas do
«Juca's Bar». No mesmo discurso relatou outro significativo episódio. No dia 2 de outubro, depois de
sancionada a lei da NOVACAP, na companhia dos
ministros da Guerra e da Viação, bem como do governador da Bahia, e dos jornalistas José Morais, Alberto
Homsi e Arnaldo Ramos, e outros, o Presidente foi visitar, pela primeira vez, o sítio destinado à construção
de Brasília. Na viagem, a bordo de um «Douglas»
da FAB, que desceu em um campo improvisado e que
já não existe mais, o Presidente pediu ao general
Teixeira Lott umas barracas de lona, do Exército, a fim
de serem distribuídas aos trabalhadores que iriam ocupar
aquelas paragens. O general, com ar de dúvidas,
perguntou-lhe:

Reunia-se esse grupo, habitualmente, no «Juca's
Bar», do Rio de Janeiro. Uma noite surgiu a idéia de
ser iniciado de verdade o movimento mudancista. O dinheiro — 500.000 cruzeiros - - foi levantado por empréstimo em um banco de Belo Horizonte. Com isso,
organizou-se uma expedição que demandou o sítio
escolhido para a Nova Capital. E, em 10 dias, no
período de 22 a 31 de outubro de 1956, surgiu a primeira
casa de madeira de Brasília, junto a uma fonte de águas
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— Mas, o Senhor vai mesmo fazer a mudança
da capital?!...
— Aguarde e verá, general - - respondeu o Presidente.
— 29

As barracas foram dadas pelo Ministro da Guerra
•e os primeiros trabalhadores nelas pernoitaram enquanto
não se construíam alojamentos mais confortáveis. E na
primeira noite — segundo nos contaram os trabalhadores
José Joaquim dos Santos, pernambucano, Francisco
Rodrigues Monteiro, português, Antero Soares Santana
e Sebastião Calazans, ambos mineiros, integrantes todos
da primeira expedição - - os pioneiros não puderam
dormir em virtude da ronda sinistra de uma onça...
Hoje em dia as onças só existem na maledicência
dos derrotistas. Certo, foi a história dessa onça, aumentada pelos comentários maliciosos dos inimigos da transferência da capital, que chegou aos ouvidos de um
monarca do Oriente, o qual, entrevistado por um jornalista brasileiro em andanças pelo exterior, indagou se
era verdade que a capital do Brasil ia ser mudada para
uma «jungle» cheia de «tigres»...

O Presidente gosta de glosar a história da onça e
também muitas outras histórias que têm sido divulgadas pelos seus inimigos políticos ou pelos que apenas
são adversários da mudança da capital. Faz questão de
acentuar que a construção de Brasília não constava, em
primeiro plano, de sua plataforma de candidato, mas,
como Presidente da República, cumpria-lhe a fiel execução da Constituição e demais leis, uma das quais, a
que fixa a data de 21 de abril de 1960, para a efetivação da transferência, é de autoria de um deputado udenista, o goiano Emival Caiado. Como candidato apenas
se referiu favoravelmente à mudança quando lhe fize-
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ram uma pergunta sobre o assunto, em plena campanha
eleitoral, na cidade de Jatai, em Goiás.
— Agora — frisou — nada deterá a construção de
Brasília. E' a pedra que rolou e não pára mais...
Com o seu conhecido bom humor, observa que em
uma batalha dessa envergadura são naturais as críticas,
os ataques, as «caneladas». Mas o essencial é que a
«bola» siga o seu curso e atinja a meta almejada...

No discurso do «Catetinho» o presidente respondeu
a algumas das principais críticas feitas à mudança.
Declarou em síntese:
- Dizer que Brasília é uma obra inflacionária é
prova de manifesta ignorância ou má-fé. Brasília vai
custar até muito barato: apenas sete bilhões de cruzeiros,
que renderão juros fabulosos no fortalecimento econômico do Brasil, pois importará na mobilização das
riquezas que até hoje se encontram abandonadas no
coração do pais. Brasília marcará a criação de um
verdadeiro império dentro das nossas próprias fronteiras. Não fosse Brasília, grandes estradas não seriam
rasgadas em todas as direções, atravessando imensas
regiões despovoadas e até desconhecidas do civilizado,
como está acontecendo atualmente.
Despesas muito maiores tem o Governo feito com
outras obras que também hão de ajudar o Brasil a
crescer como verdadeira potência econômica: 9 bilhões
de cruzeiros gastes só em 1958 no combate ao flagelo
da seca no Nordeste; 12 bilhões para construção de
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Três Marias; 17 bilhões para Furnas; e mais 17 bilhões
com o financiamento do café- Brasília consumirá 7
bilhões, mas não do Tesouro, e sim provenientes da venda de terrenos e cuja arrecadação ainda deixará o
formidável saldo de mais de 15 bilhões de cruzeiros.
Para completar o confronto, basta discriminar o
montante das despesas previstas na execução de algumas das metas governamentais: Energia Elétrica —- 74
bilhões de cruzeiros; Siderurgia — 27 bilhões; Petróleo
- 69 bilhões; Indústria Automobilística — 28 bilhões.
O custo de Brasília será menor que o do projetado
«metrô» carioca, orçado em 10 bilhões. A SURSAN,
no Rio de Janeiro, está executando um plano de obras
para beneficiar os cariocas no montante de 7 bilhões.
Em São Paulo os investimentos imobiliários sobem anualmente a 70 bilhões. As cifras são por demais eloqüentes
e dispensam comentários.
Fato curioso costuma ainda ressaltar o Presidente
J. K.: nos últimos 5.000 anos — desde 3.000 antes de
Cristo— apenas 15 cidades foram construídas no mundo
especialmente para capitais de países. Brasília figura
nesse rói da civilização universal, sendo, entretanto,
a primeira construída em local antes totalmente deserto,
partindo da estaca zero, sem aproveitamento de um
povoado sequer, como base para seu levantamento.

Já agora, menos de dois anos depois de efetivamente
iniciada a sua construção, Brasília começa a deixar de
ser um sonho nacional para se transformar em esplêndida realidade32 —

Muita gente se impressiona com o fato de só ver
em Brasília, em rápidas visitas, o Palácio da Alvorada
e o Hotel de Turismo. Certos visitantes não reparam
sequer no asfalto em que rodam os ônibus, na sucessão
de acampamentos de trabalhadores, no número de obras
fundamentais em execução, como as de luz e força e de
abastecimento dágua potável, em centenas de casas já
habitadas, nos edifícios de apartamentos em construção,
enfim, não reparam que tudo isso — na mais formidável
não
concentração de trabalhadores de todo o país
existia há dois anos...
A muita gente impressionam os gastos de cimento
e ferro nas obras. A verdade é que Brasília está consumindo reduzida quota da produção nacional de cimento.
E, ao contrário do que muitos imaginam, o ferro de
Volta Redonda não está sendo desviado do mercado
normal para suprir as necessidades da Nova Capital.
Justamente para não prejudicar o mercado interno é
que se importaram as vigas com que estão sendo rapidamente erguidos os edifícios dos Ministérios. Mais
cedo do que muitos imaginam poderá ser ocupado o
Palácio do Congresso, cujas estruturas já estão concluídas. A rodovia para Belo Horizonte está sendo
aberta e asfaltada. E nos arredores do Plano Piloto,
existem granjas, cuja produção já excede às necessidades
do consumo localEm suma, tudo indica que a mudança será feita
mesmo no prazo legal. Porque — como dizem os candangos - - enquanto uns dormem e outros discutem,
Brasília cresce...
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pole mineira, a cidade hoje mundialmente reconhecida
como um verdadeiro sanatório:

TERRA PROMETIDA DE DOM BOSCO
As fantasias mais delirantes têm sido espalhadas
nas cidades do litoral, sobretudo - - «et pour cause»
— no Rio de Janeiro, contra a mudança da Capital da
República. À míngua de argumentos consistentes, certo
órgão de imprensa chegou a publicar que «Brasília não
é nome de cidade, mas de mulher gorda e feia»... Outros,
esquecidos de que aquela região era completamente desabitada antes de iniciada a construção da cidade, alegam
que aquilo é uma «Papudolândia» ou «Reino dos Papudos»..Alegações dessa ordem, quando não aleivosas insinuações sobre a idoneidade dos responsáveis pelas obras,
não constituem novidade na História das grandes iniciativas, mesmo na da construção de cidades neste nosso
Brasil, como nos casos de Belo Horizonte e Goiânia.
«Nihil novis...» diz a velha sabedoria.
Quando os mineiros resolveram mudar da antiga
Vila Rica (Ouro Preto) a sua capital para o Curral
d'El-Rey, hoje Belo Horizonte, críticas as mais destrambelhadas foram espalhadas ern prosa e verso, como agora
fazem contra Brasília. Um vate satírico, o Padre Corrêa de Almeida, segundo nos conta Peixoto da Silveira,
em magnífica obra sobre a mudança da Capital Federal,
assim se referia ao sítio onde se ergue a formosa metró-
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«Conforme está provado por estudos,
os curraleiros todos são papudos
e todos eles devem ao Diogo».

Todavia, muito mais cedo do que aconteceu com
Belo Horizonte, o mundo inteiro já sabe hoje que a
região escolhida para a Nova Capital do Brasil é bem
aquele paraíso terráqueo sonhado pelo jornalista Hipólito José da Costa, ou profetizado por São João Bosco,
em 1883. Ainda há pouco tempo, em Congresso Médico realizado em Paris, foi discutida uma comunicação,
aceita pelas maiores sumidades internacionais, na qual
se afirma solenemente que o clima de Brasília é tão
excepcional que a região pode ser apontada como uma
das poucas do mundo onde não há possibilidade de
incidência de enfermidades alérgicas.
- Em Brasília não há alergia — proclamaram os
especialistas que estudaram a matéria.

Também falamos em Dom Bosco. O grande Missionário faleceu em 31 de janeiro de 1888, aos 72 anos
de idade, e foi canonizado a l de abril de 1934. Nas
conhecidas «Memórias Biográficas», conta-se que, em
30 de agosto de 1883, D. Bosco teve uma visão profética,
dizendo que uma «Grande Civilização» nasceria no
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As obras de Brasília refletem bem a grandeza deste
país. Lúcio Costa, o autor do Plano Piloto, explica a
sua concepção artística nestas palavras sugestivas:

Quando do concurso em que se sagrou esse trabalho,
houve protestos. Muitos achavam simples demais o
risco apresentado por Lúcio Costa. Mas o ilustre mestre
William Holford, professor de Urbanismo da Universidade de Londres, membro do Júri, liquidou com as controvérsias, salientando que o concurso era uma competição de idéias e não de detalhes. A idéia era original,
nenhuma outra possuía tanto e tão profundo poder de
sugestão. Ela valia tudo: daria à Nova Capital do
Brasil uma expressão arquitetural própria, uma «personalidade» diferente de tudo quanto há no gênero no
mundo. Na mesma escala os projetos de Oscar Niemeyer viriam imprimir às edificações uma característica
inconfundível com efeitos plásticos inéditos na história
da arte.
Assim como o Pão de Açúcar, uma dádiva da Natureza generosa, identifica o Rio de Janeiro, as colunas
que o gênio de Niemeyer concebeu para o Palácio da
Alvorada — conferindo «à construção leveza e elegância,
situando-a como que simplesmente pousada no solo»,
segundo explicação do próprio artista — valem como
o brasão de Brasília. Não é exagero dizer que todo mundo, no mundo inteiro, reconhece, prontamente, Brasília,
diante daqueles traços tão simples, mas de mágica beleza,
justificando, de algum modo, as palavras com que o
professor Holford também respondeu aos críticos que
o censuravam pela rapidez como havia decidido em
favor do Plano Piloto de Lúcio Costa:

«Nasceu do gesto primário de quem assinala um
lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em
ângulo reto, ou seja, o próprio Sinal da Cruz».

cQuando vemos uma mulher bonita ou um bom
quadro não é preciso muito tempo para saber se gostamos...»

coração do Brasil, no lugar onde se formava um lago,
entre os paralelos de 15 a 20 graus, precisamente a região
anos depois demarcada por Luiz Cruls e agora também
escolhida para a Nova Capital. O festejado escritor
Osvaldo Orico transcreve essa profecia no seu conhecido
trabalho «Brasil, capital Brasília» — talvez a obra literária brasileira mais difundida no mundo inteiro em
nossos dias — nestes termos:
«Quando escavarem as minas escondidas em
meio a estas montanhas surgirá neste sítio a Grande
Civilização, a Terra Prometida, donde manam leite
e mel. Uma inconcebível riqueza se estabelecerá.
Essas coisas sobreviverão na terceira geração».
A «Grande Civilização» está de fato surgindo,
nesta nossa geração, que é a terceira. Na paisagem
da profecia de Dom Bosco não falta sequer o lago que
se vai formar com o represamento das águas do rio
Paranoá. E uma ermida, no mais puro estilo moderno,
erguida em louvor a São João Bosco domina a região
predestinada. Aliás, foi essa a primeira obra em cimento
e ferro construída na Nova Capital, em expressiva homenagem ao Missionário, que significa para Brasília o que
São Sebastião é para o Rio de Janeiro.
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As obras de Brasília estão à altura dessas concepções geniais de arte, beleza e originalidade. O arcabouço urbano está praticamente definido e a cidade
poderá crescer com o correr dos tempos, conforme assinalou, ainda recentemente, o mestre Lúcio Costa, em
carta ao Sr- Israel Pinheiro, presidente da NOVACAP,
ao refutar certas criticas surgidas contra os trabalhos em
curso. Aos «técnicos improvisados» que atacam Brasilia, Lúcio Costa dirigiu esta advertência:
«Não se está a fazer em Brasília uma capital de
província, mas a nova capital de um país que ainda será
uma grande nação».

Tudo em Brasília é trabalho intenso, executado
com entusiasmo patriótico contagiante. Talvez, em um
ou outro setor as coisas pudessem ser feitas melhor, com
mais coordenação e rapidez. Ao contrário do que muitos imaginam, em Brasília não há açodamento. Se fôssemos apontar falhas naturais em cometimentos de
tamanho vulto, uma delas seria precisamente a lentidão
de algumas obras, que já deveriam estar prontas a estas
horas...
As mais diversas frentes daquilo que deverá constituir a Nova Capital, sob os pontos de vista urbanístico,
arquitetônico, social, cultural e econômico, estão sendo
atacadas simultaneamente, como se ali se travasse uma
batalha gigantesca.
Prontas a pista do Aeroporto, a usina hidrelétrica
de emergência, as obras do Palácio da Alvorada e do
Hotel de Turismo, os esforços se desdobram agora no
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levantamento do Palácio do Congresso, dos edifícios
dos Ministérios, em estrutura de aço, e dos blocos de
apartamentos dos Institutos de Previdência Social; na
pavimentação de largas avenidas e rodovias; e na construção de obras definitivas, fundamentais, de uma verdadeira metrópole, como as de luz e força, água e esgotos.
No setor educacional o Sr. Ernesto Silva desenvolve esforços para dotar a cidade de uma rede escolar
compatível com os foros de civilização que Brasília
deverá ostentar, enquanto outros se esmeram nos setores
médico-hospitalar e social. No setor do abastecimento
- produção agropecuária e mercados — o engenheiroagrônomo Joaquim Alfredo da Silva Tavares faz outro
tanto, com resultados que já permitem às granjas ali
instaladas, por japoneses e brasileiros, o luxo de exportarem tomates, pimentões, abóboras, melancias e outros
produtos para Goiânia, Anápolis e demais cidades de
Goiás, num desmentido flagrante aos agouros dos que
apontavam aquelas terras como irremediavelmente estéreis...
Cuida-se, ao mesmo tempo, do reflorestamento, da
criação de um «Cordão Sanitário», de um «Cinturão
Verde», formado de eucaliptos, em torno da cidade.
Hortos florestais, já ali em pleno funcionamento, preparam milhões de mudas de eucaliptos, que deverão ser
plantados inicialmente em uma faixa de 15 quilômetros
por 600 metros de largura, já arada e gradeada, para
formação dessa verdadeira floresta. Um dos dois
hortos que visitamos cuidará especialmente da arborização da cidade, inclusive com aproveitamento das espé— 39

cies nativas na região, contando, também, com apreciável
quantidade de plantas ornamentais, para jardins públicos
e particulares.

Existe um setor em Brasília que merece registro
especial. É o das obras dos edifícios de apartamentos
dos Institutos de Previdência — IAPB, IPASE, IAPC,
IAPETC, IAPI e CAPFESP. Há ali um centro de
controle que permite o conhecimento imediato da situação
de cada obra. Esse serviço, organizado e dirigido pelo
major Luiz Felipe Augusto Borges, do Exército, controla
a construção de 75 blocos, totalizando 2.868 apartamentos, com que a cidade poderá contar até dezembro
de 1960.
Ainda este ano, no correr de 1959, estarão concluídos 43 blocos com 1.721 apartamentos. No ano
da mudança da Capital - • 1960 — serão entregues
outros 32 blocos, com l . 147 apartamentosNesses dados não estão incluídas as edificações a
cargo da Fundação da Casa Popular, que já entregou
500 residências, da Caixa Econômica e da própria
NOVACAP.
Diante do vulto de tantas realizações, os visitantes
- uns extasiados e outros até assustados - - nunca
deixam de crivar de perguntas os engenheiros que
encontram no intrincado dos andaimes:
— Doutor, isto ficará pronto mesmo em abril de
1960?

E a impressão que trouxemos de uma prolongada
visita a essas obras nos deixa a mesma convicção. Uns
observadores acham que há nisso tudo muito açodamento,
outros acham que há lentidão.
- Há gente para tudo neste mundo... — declarou,
certa vez, o Presidente Kubitschek, comentando a variedade das críticas que um mesmo fato pode suscitar na
versatilidade da alma humana.
Mas um fato é incontestável: passados os dois primeiros aros, desde o arranco inicial, as obras de Brasília
marcham agora de acordo com os planos traçados, nos
prazos previstos. As deficiências dos primeiros tempos,
nos fornecimentos, já estão superadas e os materiais
afluem aos canteiros de trabalho em ritmo regular.

- Sem a menor sombra de dúvida -- respondem
todos, com a maior firmeza.
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META MARCADA PELA OPOSIÇÃO
Na história de uma obra do porte gigantesco de
Brasília não poderiam faltar críticas, umas de cunho nitidamente político, outras inspiradas em sentimentos de
difícil conceituação. Entre as primeiras repontam os
ressentimentos e ódios pessoais e, na última categoria,
não raro avultam manifestações inequívocas de grosseiros interesses mercantis- Neste caso podemos classificar certos distribuidores de materiais que, na febre
da especulação, no apetite voraz de lucros fáceis, querem
transformar Brasília em «bode expiatório» ou «cabeça
de turco», culpando-a de algumas crises artificiais por
eles mesmos provocadas como, por exemplo, a do
cimento, quando sabemos que as obras da Nova Capital,
mesmo que estivessem no auge, não consumiriam 0,4
(zero vírgula quatro) por cento da produção nacional,
nem absorveriam sequer a quota do aumento anual que
se verifica no crescimento normal dessa indústria no
Brasil.
Com essas considerações, no entanto, não queremos excluir muitos reparos justificáveis que poderiam
ser feitos a este ou àquele trabalho, porque nada é
perfeito neste mundo. Mas, a luz da razão, nada existe
capaz de condenar a obra em conjunto.

Alguns dos mais ferrenhos adversários do Presidente Juscelino Kubitscrek, no desejo desassisado de
impedir que seu governo realize o que todos antes
reclamavam em uníssono, em tom imperativo, costumam
recorrer a um argumento pueril no combate a Brasília.
Ao invés do ataque frontal, preferem o solapamento
sub-reptício, menos ofensivo ao espirito do povo em
face das tradições históricas e dos reclamos da consciência nacional.
Um desses argumentos é o que procura situar Brasília como obra inflacionária. Ninguém precisa ser
doutor em economia política para verificar desde logo
a inconsistência de semelhante argüição. Basta recordar
o Presidente Franklin Delano Roosevelt e o seu «New
Deal» para verificar que precisamente o método mais
eficaz de combater a inflação é realizar grandes obras
produtivas, obras que permitam investimentos de vulto
e abram novos campos de trabalho às populações necessitadas. Na História da Civilização não há exemplo
de uma crise econômica ou financeira ter sido vencida
pela usura ou com qualquer tipo de paralisação de
atividades de interesse coletivo. Ao contrário, as depressões só têm sido vencidas ou pela convulsões sanguinolentas, como as revoluções e as guerras; ou pelos
descobrimentos e colonização de novas terras; ou pela
conquista, violenta ou pacífica, de novos mercados; ou
pelas invenções do gênio humano, na ânsia incontentável
de progresso, de aperfeiçoamento e bem-estar. Paralisação de obras, desemprego em massa e quejandas, nada
disso jamais constituiu método de combater inflação.
E é simplesmente deplorável que homens de responsabilidade nas esferas políticas possam produzir alegações
— 43

42 —

dessa natureza, quando sabem que Brasília é a descoberta
e a colonização de novas terras, a conquista de novos
mercados, a criação pacífica de um mundo de riquezas.
Outro argumento comum no combate a Brasília é
o de que há açodamento na execução das obras- Muitos
dos que aconselham lentidão — a «operação tartaruga»
- mal disfarçam o sentido político do pronunciamento,
pois, na verdade, a única coisa que objetivam é impedir
que a mudança possa ser creditada nas contas do atual
governo. A esses críticos Oscar Niemeyer deu esta
resposta lapidar:
— «Em construção, rapidez significa economia.»
Já assinalamos uma vez que, em Brasília, não há
açodamento. Em matéria de velocidade, se algo deve
ser criticado, é a lentidão observada no início de algumas edificações. Mas há também muita gente de boa-fé
que confunde os prazos previstos com segurança para
conclusão de cada obra — o que reduz o preço de custo
da mesma - - com pressa de tudo acabar de qualquer
maneira. Esta pressa desastrada não vimos em Brasília. O que ali verificamos, em cada canteiro de trabalho, é a pressa racional da técnica, a pressa cronometrada pelos cálculos dos engenheiros, dentro dos
padrões exigidos em cada polegada de mistura de ferro
e cimento...

Na batalha de Brasília muito curiosa é a posição
da Oposição, cujos líderes desfraldaram repentinamente
a bandeira da paralisação ou do arrefecimento no ritmo
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febril da sua construção. O episódio lembra a investida
contra os moinhos da obra secular de Cervantes... Na
imaginação insolarada de D. Quixote — e aqui empregamos uma imagem muito do gosto do bravo deputado
Tenório Cavalcanti — Brasília talvez significasse uma
cidade da Lua...
Essa uma investida contra o impossível, pois Brasília não pode mais parar, tal o desenvolvimento que
alcançou em apenas dois anos, desde o início efetivo dos
trabalhos para sua construção.
Isso é o que nos parece ter sido verificado pessoalmente por um dos próceres da UDN, o eminente deputado Ernani Sátiro. Quando da festividade do segundo
aniversário do «Catetinho» - - a primeira residência de
madeira erguida em Brasília — ali encontramos o ilustre
representante da Paraíba. Dias depois, na Câmara
Federal, pedimos-lhe as impressões que trouxera da
Nova Capital. E ele assim se expressou.
— «Não sou contra Brasília, sem ser também um
grande entusiasta da mudança da Capital. Pelo que
vi e observei, posso afirmar que há obras notáveis, feitas
dentro das exigências da arquitetura moderna e com
verdadeiro senso artístico. Quanto ao mais estou dentro
da declaração de princípios feita pelo meu partido, a
propósito da Lei da Estabilização».
Esta «Declaração de Princípios», como se sabe,
considera o ritmo com que vem sendo feita Brasília uma
das causas inflacionárias que asfixiam a nação... As
mesmas causas para as quais Roosevelt preconizava o
remédio eficaz das grandes obras, conciliando os interesses do Capital e do Trabalho...
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A propósito do pensamento da Oposição diante do
problema da interiorização da Capital Federal podemos
transcrever uma série de depoimentos dos mais expressivos. São votos que refletem os mais altos sentimentos
patrióticos, reclamando, com veemência, a concretização
imediata do grande anseio secular.
Vejamos, por exemplo, uma declaração subscrita
por homens como o saudoso Odilon Braga, juntamente
com os combativos deputados Adauto Lúcio Cardoso,
Mário Martins e Frota Aguiar, três dos mais aguerridos oposicionistas da Câmara Federal. O importante
documento, que também conta com as assinaturas dos
deputados João Machado, Lutero Vargas, Sérgio Magalhães, Cardoso de Menezes, Gurgel do Amaral, Lopo
Coelho, Georges Galvão, Rubens Berardo, Bruzzi Mendonça, Benjamin Farah, Segadas Viana e Chagas Freitas, todos da bancada do Distrito Federal, versa a
respeito da Autonomia do Distrito Federal e da Interiorização da Capital Federal. Após breves considerações
sobre a Autonomia diz o referido documento:
«Agora, porém, paralelamente ao Movimento Autonomista, caminha um outro, também de elevado sentido
patriótico. Trata-se do problema da Interiorização da
Capital do País- Esse movimento, que não é novo,
adquiriu ultimamente, um acentuado impulso, graças aos
esforços e tenacidade da valente e ilustre Bancada
Goiana, quer do Senado, quer da Câmara, aos quais se
juntaram, desde a primeira hora, os Representantes do
Povo Carioca, que bem compreendem a soma de benefícios que a Interiorização da Capital proporcionará à
Pátria comum. Goianos e cariocas estão agora, mais
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do que nunca, unidos pela vitória da campanha que
abraçaram: Autonomia da Terra Carioca e Interiorização
da Capital do País.»
Um dos pronunciamentos mais significativos sobre
o problema da interiorização da Capital da República
é o que também fez o deputado Afonso Àrinos, líder
da Oposição na Câmara Federal. O ilustre representante mineiro, agora eleito senador pelo Distrito Federal,
assim se expressou sobre o assunto:
«Sou antigo e sincero adepto da tese da mudança
da Capital e isso manifestei mais de uma vez da tribuna da Câmara. Considero que tanto do ponto de
vista político como do econômico a interiorização territorial do Governo Federal é indispensável para que se
inicie uma nova era de paz e prosperidade para o Brasil».
Por seu turno outro eminente prócer udenista, o
Sr. Prado Kelly, assim se pronunciou sobre o magno
problema da mudança da Capital:
«Necessidade já comprovada, reconhecida e que
não sofre contestação...»
Do deputado Aurélio Viana, socialista das Alagoas,
é o pronunciamento seguinte:
«Sou dos que pensam que a mudança da Capital
da República é uma necessidade, é, mesmo, um imperativo, para o desenvolvimento econômico e social das
regiões centrais do País. A célebre «Marcha para o
Oeste» só se realizará quando, nos planaltos goianos, for
edifiçada a nova Capital, donde se projetará, por terra
e pelo ar, partindo do centro para a periferia, um volume
extraordinário de benefícios. No coração da Pátria
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será criada uma grande civilização c, pelas estrades hoje
desertas, surgirão novas cidades, novas fábricas, novos
campos de cultura, novas oportunidades- O Governo
da República terá mais tranqüilidade para planejar e o
Rio de Janeiro continuará sendo aquele centro admirável
de atração, de turismo, de atividades. Não discreio
da capacidade do homem brasileiro, não pertenço ao
grupo dos eternos pessimistas, dos que vêem tudo negro,
dos que pensam que somos o pior povo da Terra.
Aqueles que não acreditam no sucesso do empreendimento, lembrem-se dos pioneiros, dos desbravadores,
dos que primeiro penetraram naquelas regiões ignotas,
que fundaram centros de atividades que cresceram e que
são marcos eternos do espírito dos nossos antepassados.
Para o Planalto de Goiás voltam-se todos os brasileiros
que ali vêem a concretização dos desejos e da vontade
de muitas gerações».
Os pronunciamentos acima bastariam para traduzir
o pensamento da maioria dos oposicionistas em favor
da mudança da Capital Federal. Todavia, a título de
curiosidade, vamos reproduzir ainda algumas outras
opiniões :
José BONIFÁCIO (UDN de Minas): — «À mudança
da Capital para o interior, antes de ser um preceito
constitucional, é um imperativo de interesse nacional.
Na qualidade de representante do povo orientarei a
minha ação parlamentar no sentido de ser executado o
que ordena a Carta Magna».
OSCAR CORRÊA (UDN de Minas): — «É o primeiro passo para consertar o País».

RAIMUNDO PADILHA (UDN do Estado do Rio):
- «Imperativo da geopolítica brasileira, no sentido do
centrifuguismo administrativo e p*.lítico do Brasil, a mudança da Capital para o Planalto Central de Goiás pode
marcar, nesta geração, os lineamentos de nosso destino.
Colocando-a sobranceiro de três bacias hidrográficas, a
do Amazonas, a do São Francisco e a do Paraná, o
novo polígono há de constituir, quando objetivado o
grande plano, o advento da mais profunda transformação sócio-política do Brasil».
Rui SANTOS (UDN da Bahia): - - «À mudança
se impõe, mas esse governo que a! está não tem
coragem de sinceramente enfrentar e resolver o problema».

Muitas outras valiosas opiniões poderiam ser ainda
aqui reproduzidas para demonstrar que a própria Oposição considera imperiosa a transferência da Capital
para o Planalto Central. E vale recordar que esse
era o «Violon dlngres» da Oposição, quando o Sr. Juscelino Kubitschek nem sonhava sequer enfrentar o magno
problema, que não constava em destaque da sua plataforma de candidato ao Catete-..
Votada a Lei da Mudança, por iniciativa da bancada udenista, com o prazo fatal de 21 de abril de 1960,
o Presidente Kubitschek, inspirado naqueles mesmos sentimentos que ditaram tantos pronunciamentos de tão
ilustres membros da Oposição, resolveu cumprir a Lei,
no «peito» e na «canelada», para usar aqui dois termos
que ele próprio usou em recente colóquio com a imprensa,

a fim de significar a sua disposição de luta na execução
dessa tarefa constitucional...
E, hoje, quem visita Brasília, apreciando a multiplicidade dos esforços que ali se desenvolvem para atendimento dos veementes reclamos da Oposição, não poderá
deixar de fazer justiça ao Presidente Kubitschek: está
realmente enfrentando e solucionando o problema com
a coragem reclamada pelo deputado Rui Santos c com
uma visão que o coloca indiscutivelmente entre os maiores estadistas deste país. A meta da mudança - - 2 1
de abril de 1960, marcada pela própria Oposição, com
a Lei Emival Caiado (UDN de Goiás), será cumprida.
Foi o que vimos e sentimos em Brasília, no contato de
vários dias com técnicos e simples trabalhadores candangos...
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CORTE VERTICAL NO CORAÇÃO DO BRASIL
Nos dias 22, 23, 24 e 27 de outubro de 1958, o
vespertino carioca «Diário da Noite», órgão dos «Diários
Associados», publicou uma série de reportagens, coin
farto serviço fotográfico, sobre a construção da Rodovia
Brasília-Belém do Pará. Na apresentação desse trabalho jornalístico, sob o título geral de «Corte vertical
no coração do Brasil», o referido vespertino assinalou
o seguinte:
«Em torno da construção da rodovia Brasília-Belém do Pará surgiram alguns comentários derrotistas, segundo os quais seria inexequível essa grande obra, que cortará verticalmente a floresta amazônica. A propósito, o
nosso companheiro Maurício Vaitsman, que,
nas últimas semanas, teve oportunidade de
visitar duas vezes as frentes de trabalho dessa
estrada de mais de 2.220 quilômetros, escreveu
uma série de reportagens, a primeira das quais
publicamos na edição de hoje-»
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uma rodovia de mais de 2.200 quilômetros de extensão
— a de Brasília a Belém do Pará, cortando verticalmente
a parte oriental da selva amazônica, cuja penetração
sempre desafiou o homem civilizado.

O MILAGRE DA RODOVIA BRASÍLIA-BELÉM
DO PARÁ
O tempo estava morno quando saltamos do avião
naquela pista encascalhada do Chapadão Goiano. Em
derredor o verde da vegetação denunciava a proximidade de matas luxuriantes.
— Gurupi...
— É... Isto é Gurupi...
Para trás, cerca de 700 quilômetros em vôo de pássaro ficara Brasília, com a febril atividade dos seus
construtores, num «rush» tremendo contra o tempo, na
busca de um «record» sensacional — o da construção
relâmpago de uma cidade moderna, onde há pouco
só existia o cerrado seco- Um companheiro de viagem
ainda se recordava da poeira vermelha da nova Capital:
- É poeira do progresso... — fez com ar mofino.
E era. Muita gente tem extranhado essa poeira.
No entanto não há poeira mais fácil de ser compreendida. Sobretudo, pelo povo do Rio de Janeiro, diante
do desmonte do Morro de Santo Antônio e o aterro
da enseada da Glória...
* * *
Aquela era uma viagem singular, que simbolizava
bem esta nova era: um avião a serviço da construção de
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Segundo as crônicas mais autorizadas, umas três
décadas depois que os bandeirantes paulistas de Sebastião Marinho, nos idos de 1592, descobriram as terras
goianas, pelo sul, Frei Cristóvão de Lisboa, catequista
franciscano de Santo Antônio, desceu do «Mar Dulce»
para o sul, subindo o Tocantins e alcançando o Araguaia.
Não tardaram outras entradas pelo pórtico misterioso da Amazônia, na direção do coração das novas
terras onde se adivinhavam riquezas sem par. Já aos
conquistadores portugueses se afigurava aquele caminho como o mais curto entre o Atlântico e a parte central
da nação que se formava sob o signo do ouro. Mas os
rios encachoeirados e as selvas anulavam as entradas
audaciosas, que se repetiam pelos séculos em fora. O general Couto Magalhães imaginou vencer as corredeiras
do Araguaia e as suas embarcações acabaram imobilizadas nas areias de Leopoldina. Vieram outros sonhadores de uma grande civilização na mesopotâmia goiana.
Um deles, o ex-deputado Jales Machado, projetou um
sistema de complexo entrosamento — rodo-ferro-fluvial,
como capaz de vencer os obstáculos daquela faixa de
mais de 2.000 quilômetros, de Anápolis ao Amazonas.
Outro, o engenheiro Bernardo Sayão, ao assumir a direção da Colônia Agrícola de Céres, achou que poderia
dar o impulso inicial na grande obra, com a construção
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de uma rodovia, que teria a vantagem de oferecer escoamento à produção que ali começava a se avolumar.
Na outra ponta do problema, em Belém do Pará,
também havia gente que sonhava com a investida para
o Sul. A Constituição de 1946 havia aberto uma grande
fonte de recursos para a valorização da Amazônia. Não
poderia haver valorização maior do que a penetração
nas selvas, na direção Sul. Veio Brasília e aquilo que
era simples especulação patriótica logo se transformou
em imperativo nacional. O presidente Juscelino Kubitschek decidiu que se fizesse a ligação física do Norte com
o Sul sem vacilação, nem complicações ou controvérsias,
que chegaram a ensaiar alguns passosA construção deveria extender-se ao longo da margem direita ou da margem esquerda do Tocantins?
Ficou resolvido que seguiria o caminho mais econômico,
menos cortado de rios largos, em linha reta para o
Norte, prolongando o traçado da Anápolis-Porangatú.
iria tornar-se realidade a expressão profética do Arcebispo de São Paulo, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos
Mota, na Primeira Missa de Brasília:
— «Brasília é o trampolim para a conquista da
Amazônia».

Hoje, dezenas e dezenas de máquinas gigantescas
operam em diferentes frentes de trabalho para rasgar a
estrada que o governador do Estado do Amazonas,
Sr. Plínio Coelho, em um desabafo político nada razoável, chamou de «Sonhovia». E a «Sonhovia» está sendo
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realizada. Justamente para observar o andamento dos
trabalhos saltava ali, em Gurupi, o coronel-aviador Lino
Romualdo Teixeira, acompanhado de alguns repórteres
do Rio.
O traçado da rodovia, aproveitando os trechos
goianos já construídos, no eixo Brasília-Anápolis e Anápolis-Porangatu, é um risco por cima dos divisores das
águas dos rios Tocantins e Araguaia, região que é um
imenso vazio demográfico. A cidade de Gurupi, situada
a dezenas de léguas da sede do município - - Porto
Nacional — havia surgido como conseqüência da abertura da nova rodovia.
- É..- Isto é Gurupi...
As palavras eram do coronel Lino, fazendo eco à
observação do repórter, quando ambos pisaram o cascalho do campo de pouso. Do alto, o casario deixava
entrever um centro de grande atividade. Um dos moradores contou em poucas palavras a sua e a história
do lugar:
— Antes da estrada isto não existia. Depois fomos
chegando. Eu e os outros. Eu vim de Minas e tomei
conta de uma nesga de terra lá na mata, por trás do
brejo... Começamos a plantar arroz. No primeiro ano
a coisa rendeu pouco. Agora, os caminhões não largam
a estrada e estamos vendendo a saca a 650 cruzeiros
para o comércio de Anápolis-

A terra, lá na mata, por trás do brejo, tinha uma
explicação estratégica, oriunda de uma lição dada pelos
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posseiros de Porangatu. Também estes, avançando
com a estrada, regaram a terra devoluta com suor e até
sangue. Quando os cafèzais e os arrozais começaram a
produzir e dar bom rendimento, apareceram alguns
senhores que se diziam donos da terra, que, desde a
época do descobrimento do Brasil, jazia improdutiva,
inteiramente abandonada. Houve reação. Ninguém
arredou pé de suas lavouras. Quase uma revolução que
encheu espaço na imprensa de todo o país. Muitos jornais, nas grandes cidades, diziam que eram colonos dirigidos pelos comunistas que pretendiam dar um banho
de sangue na região. Não era nada disso. Eram apenas colonos que defendiam o que lhes pertencia legitimamente, como primeiros ocupantes de terras do próprio
governo.
Por isso, depois da lição de Porangatu, os fundadores de Gurupi — gente de todos os recantos do Brasil
— decidiram agir tática e estrategicamente como verdadeiros cabos de guerra: escolheram terras de fácil defesa
ern caso de invasão de «grileiros» audaciosos.
— Por trás da mata, nas margens do brejo um simples «pica-pau» vale como uma metralhadora.-. — observou sorrindo um dos posseiros.
— Este mundão de Deus é de quem chega primeiro
e tem apetite para trabalhar a terra — fez outro, batendo,
com orgulho, a mão calosa no peito.

caboclos que antes viviam abandonados ao léo da sorte.
Tudo surgiu espontaneamente com a abertura da estrada.
Espontaneamente, mas em ordem, cada qual respeitando
o direito alheio, numa eloqüente comprovação do conceito emitido pelo engenheiro Antônio Pereira Rebouças
Filho, quando chefe da «Comissão Exploradora da
Estrada para Mato Grosso, pela Província do Paraná,
passando pelos Campos de Guarapuava e o Baixo Avaí».
Dando conta dos trabalhos realizados naquelas paragens do Paraná, o irmão de André Rebouças, em relatório que apresentou em 1870, ao então ministro da
Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Sr. Diogo
Cavalcanti de Albuquerque, escreveu este conceito magistral:
— «Abrir estradas é por si só colonizar».
Mas, depois de Gurupi -- nome tirado de um rio
e uma serra existentes a cerca de mil quilômetros mais ao
norte, nos limites entre Maranhão e Pará, e aos quais nos
vamos referir mais adiante — existiam outros 273
quilômetros de estrada já entregues ao tráfego. E, de
légua a légua está aparecendo gente, a abrir clareira nos
cerrados e nas matas, junto aos riachos, para suas casas
e lavouras. Outras cidades começam a nascer com o
milagre da rodovia-

Esse trabalho rendeu à laboriosa população de
Gurupi, no ano de 1958, mais de 60.000 sacas de arroz.
É o ouro dos novos bandeirantes que a terra dadivosa
e boa não regateia a ninguém. Aquela era também
uma curiosa lição de colonização, dada pelo arrojo dos
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PONTE MONUMENTAL NO TOCANTINS
O avião seguia a trilha que se destacava nitidamente no verde da vegetação, ora como um risco retilíneo, ora serpeando as elevações. Já aqui predominavam
as matas, sem a monotonia dos campos e cerrados de
outras zonas do território goiano. De repente, talvez
com a mesma emoção que dominaria um indígena ao
divisar pela primeira vez um pássaro metálico no espaço,
alguém gritou:
- Lá em baixo...

Uma taba de índios!

Era Cercadinho, acampamento do empreiteiro Jorge
Yunes, mineiro batizado na FEB com o apelido de
«Gaúcho». Sob comando dos engenheiros* Bernardo
Sayão e Waldyr Lins, era quem abria, na direção Norte
de Goiás, rumo às barrancas do Tocantins, a estrada
Brasília-Belém do Pará. O empreiteiro havia imitado
os índios Javaés e construído as barracas do seu pessoal
em forma circular, dando ao acampamento o aspecto de
uma taba genuína. Mais de 250 pessoas estavam empenhadas naquela frente de trabalho, a meio caminho
de Araguacema, no Araguaia, e Miracema do Norte,
no Tocantins. Uns cento e poucos quilômetros de um e
de outro lados.
«Gaúcho», que é «pau prá toda obra» — técnico,
piloto de avião, motorista, tratorista, mecânico, eletri-

cista e até médico nas horas de aperto — tem sob sua
direção um batalhão de máquinas avaliadas em mais de
150 milhões de cruzeiros. Quando essas máquinas chegaram àquelas ínvias paragens, algumas famílias de
roceiros, perdidos em tamanha vastidão territorial, fugiram para os recantos mais inacessíveis das matas. Assustada com o ronco dos motores, essa pobre gente pensava
que seus domínios haviam sido invadidos por monstros
fabulosos... Os trabalhadores levaram dias para ajuntar as famílias dispersas.

Nesse acampamento, que se transformará inevitavelmente em uma nova cidade, foi construído um bom
campo de pouso para aviões do tipo «Douglas». Lá esteve, em outubro de 1958, o presidente Juscelino Kubitschek, acompanhado do embaixador da Grã-Bretanha,
Sir Geoffrey H. \Vallinger; do embaixador da Alemanha, Sr. Gebhardt von Welther; do embaixador do
Equador, Dr. Neftali Ponce Miranda; do ministro plenipotenciário da Tchecoslováquia, Sr. Jaroslav Kuchválek;
do almirante Lúcio Meira, ministro da Viação e Obras
Públicas; do general Nelson de Melo, chefe do Gabinete
Militar da Presidência; do Sr. Israel Pinheiro, presidente
da NOVACAP; do coronel-aviador Lino Romualdo
Teixeira, subchefe do Gabinete Militar; e do Sr. Waldyr
Bouhid, superintendente do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.
Os quatro diplomatas, pela primeira vez, tomaram
contato com as selvas brasileiras, apreciando o trabalho
hercúleo que está sendo realizado em prol da valori— 59
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zação do nosso «hinterland». E à sombra de frondosas
árvores, junto a um igarapé, o presidente e sua comitiva saborearam um lauto almoço, ao qual não faltou
apetitoso angu com bem temperado frango ao quiabo...
Foi um verdadeiro banquete sem cerimônias, com os
dedos exercendo plenamente suas funções naturais...

via fluvial, o que explica as dificuldades históricas do
povoamento das terras marginais e o martírio a que
vivem submetidas as populações ribeirinhas, como as
de Tocantinópolis, Filadélfia, Pedro Afonso e Porto
Nacional, do lado goiano, e Imperatriz, Porto Franco
e Carolina, do lado maranhense.

As máquinas do «Gaúcho» roncavam a algumas
dezenas de quilômetros do acampamento e ele esticava
o beiço num gesto comum dos nossos matutos:

Muito se tem falado e escrito a respeito do aproveitamento da grande via fluvial, batizada por alguns
estudiosos como o cMissisSipi da América do Sub.
Houve alguém que chegou a sugerir a «desobstrução»
a dinamite das corredeiras, como única solução para
tornar livre a navegação dos 2.000 quilômetros desse
lençol de água. Solução inexequível, fantasista, é óbvio.

— Já podemos ir até ali... ao Estreito.
Esse «até ali» significava nada menos de 500 quilômetros. O caminho estava desmatado. Por ele se
arrastam agora as motoniveladoras, os caminhões de
cascalho, deixando a estrada pronta para o tráfego.
— O terreno ajuda e estamos caminhando mais
rapidamente do que seria de imaginar — explicou* * *

Realmente, dentro em breve, já se poderá atravessar
tranqüilamente de automóvel todo o norte goiano, até
os confins com o Maranhão, onde o Tocantins se estrangula entre dois penedos, reduzindo o seu curso de mais
de 400 para menos de 120 metros. Nesse local — o Estreito — será construída uma ponte monumental de
cimento armado.
Salvo no seu curso inferior, no Pará, o Tocantins
não oferece condições de navegabilidade. Cachoeiras
e corredeiras tornam penosos os transportes por essa
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O que o Tocantins está a exigir é a regularização
do seu curso, mediante barragens do tipo de Três
Marias, no rio São Francisco, com aproveitamento do
seu potencial hidrelétrico e a construção de eclusas para
navegação nos trechos mais difíceis. E isso só será
possível com a ponte construída e a rodovia entregue
ao tráfego para mobilização das riquezas regionais,
cora os núcleos que ali se hão-de estabelecer em futuro
não muito remoto.
Além das perspectivas que vem abrir à colonização
da fertilíssima região ribeirinha do Tocantins, a rodovia
Brasília-Belém do Pará desencadeará idêntico surto de
progresso na faixa de mais de mil quilômetros banhada
pelo Araguaia, cujas cachoeiras e corredeiras deixarão
de constituir obstáculos ao progresso geral, à valorização
de uma das regiões mais ricas e lindas do país.
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À construção da ponte do Estreito exigiu cuidadoso
planejamento, não só técnico, como do ponto de vista
econômico.
O cimento, por exemplo, teve que ser procurado
na Paraíba do Norte, pelo engenheiro Bernardo Sayão.
Viajará de caminhão, cortando de um lado a outro o
Ceará e o Piauí, porque esse é atualmente o único caminho terrestre para o Sul do Maranhão, Estado onde
ainda não há estradas que possibilitem os transportes
nas condições exigidas pela natureza do serviço. Bastaria, aliás, esse detalhe para explicar as agruras que
atormentam a vida das populações naquela região. Um
detalhe que justificaria por si só a construção da grande
rodovia.
O cimento descerá da Paraíba... E, para que os
caminhões não retornem vazios, o engenheiro Sayão
articulou um plano de exportação de produtos do Tocantins, de sorte a baratear o frete, e, ao mesmo tempo,
dinamizar a economia regional. Este o primeiro benefício direto, imediato, das obras em favor daquelas populações que têm vivido até hoje no mais completo
isolamento.
Em recente conferência proferida no Clube de Engenharia, do Rio de Janeiro, o sr. Simon Raijsfus,
diplomado pela Escola Politécnica de Paris, deu conta
dos estudos técnicos realizados sob sua direção, pela
Sociedade de Estudos Geofísicos do Brasil, para construção da mencionada ponte. Essa obra terá uma extensão da ordem de um quilômetro, sendo o comprimento
do vão central de mais de 150 metros: um vão de
concreto armado de 152 metros e não de 120 como se
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alvitrara inicialmente. As fundações já estão sendo
atacadas e espera-se que essa parte do trabalho, nas
duas margens do rio, fique rapidamente ultimada apesar
das enchentes que ali começam no fim do ano.
Um dos problemas que maiores cuidados exigiram
dos técnicos foi o estudo do solo, devido à grande
profundidade e a correnteza no ponto escolhido para a
travessia. O estudo do fundo do rio se tornou quase
impossível pelos métodos clássicos, pelas sondagens
mecânicas, em virtude das dificuldades de transporte
de equipes e materiais para o local. Os técnicos recorreram então a métodos ainda pouco divulgados no
Brasil: o da geofísica e o da ecobatimetria, com o uso
de aparelhos eletrônicos, lembrando as pesquisas de
petróleo pela sismografia e a gravimetria. Esses estudos
se desdobraram por uma faixa de 150 metros de largura
e um quilômetro de extensão, abrangendo o local da
ponte e dos acessos. A profundidade achada foi de 45
metros. Os resultados obtidos permitiram melhor escolha do eixo da ponte por ter sido encontrada melhor
localização oblíqua.
Se o cimento, tão escasso em todo o Brasil, chegar
nos prazos previstos, até fins de 1959, já se poderá
atravessar o Tocantins, em um dos seus trechos mais
deslumbrantes. E não seria preciso ressaltar, ainda uma
vez, o que isso representará para o país, como ponto de
entroncamento das vias do Norte e do Nordeste com
o resto do Brasil. Será esse o fulcro da redenção de
uma das áreas mais vastas e despovoadas deste nosso
imenso país.
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mundo inteiramente desconhecido, que está sendo agora
descoberto, conforme observou o coronel Lino Romualdo, em um trabalho sobre o que, parafraseando o conceito clássico sobre o rio S. Francisco, chamou de
«Estrada da Unidade Nacional».

LUTA HERÓICA EM PLENA FLORESTA
Saltando as barrancas goianas do Estreito, local
da ponte monumental a ser construída sobre o rio
Tocantins, a rodovia Brasília-Belém do Pará rasga
terras maranhenses, na direção das cidades de Porto
Franco e Imperatriz, onde a selva amazônica já se
apresenta em toda a sua pujança e agressividade. São
100 quilômetros paralelos a um dos trechos mais encachoeirados daquele caudal. Também ali as obras estão
caminhando em ritmo febril, sob a responsabilidade do
engenheiro Mário Braga, da «Rodobrás», entidade da
Superintendência da Valorização Econômica da Amazônia, que está executando o notável empreendimento
para romper as barreiras que isolam o Norte e o Sul
do Brasil.
À partir de Imperatriz o traçado da estrada foi
riscado no mapa sem nenhum ponto especial de referência. Dali a Belém do Pará são mais de 500 quilômetros de floresta compacta. Quem abrir um mapa e
olhar para aquelas paragens há-de ver apenas o vazio:
nenhum nome para indicar a presença do civilizado.
Apenas a serra e as nascentes do rio Gurupi, nos confins
entre o Maranhão e o Pará, como únicos acidentes
topográficos até hoje assinalados, mas ainda virgens da
penetração do homem branco! Um traçado sobre um
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Muitos críticos, baseados em dados inconsistentes
ou em informações maliciosas, acham inexequível esse
rasgo vertical na selva amazônica, como se a selva fosse
toda pantanosa, semelhante à da paisagem que se divisa
ao longo do Rio Mar ou dos seus caudalosos tributários.
No entanto, os desbravadores já ali penetraram valentemente, reduzindo aquela separação entre o Norte e o
Sul a uma distância de apenas 250 quilômetros, em
outubro de 1958.
De Belém do Pará vêm as turmas da «Rodobrás»
não só desmaiando e nivelando a estrada, como também
asfaltando essa via prodigiosa, graças à proximidade
da base de apoio, proporcionando-lhes boas máquinas
e todo o material necessário, enquanto de Imperatriz
para o norte as turmas, dirigidas pelo engenheiro Carlos
Teles, vão investindo quase a unha contra a floresta.
Quase a unha, esta a verdade.
O isolamento de Imperatriz deu colorido de heroísmo ao transporte de um pequeno número de máquinas,
cujo abastecimento em combustível, sem falar na manutenção, peças e acessórios, constitui outro grave
problema. Essas máquinas passaram há pouco tempo
em balsas pelo Estreito, graças à ação diligente de um
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bravo oficial da FAB, o capitão Cativo, que tem sido
um dos braços fortes do coronel Lino Romualdo na
tarefa que lhe deferiu o Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira, qual a de fiscalizar rigorosamente a execução do empreendimento.
Aqui cabe o relato de um episódio que basta para
mostrar os danos que a política de campanário, para
não admitir a existência de outros interesses, pode
acarretar ao curso de um trabalho de tanta magnitude.
A necessidade de suprir a frente de Imperatriz de
poderosos tratores de lâminas e outras máquinas para
terraplenagem e demais serviços, levou os responsáveis
pela construção a providenciarem a importação desse
material. Surgiu, entretanto, grave dúvida sobre o porto
de desembarque mais conveniente. Belém do Pará ficou
fora de cogitação. Não haveria meio de conduzir
tamanha tonelagem de carga por via fluvial, através
das cachoeiras e corredeiras do Tocantins. O porto
de São Luiz talvez pudesse servir. Mas, logo se verificou que as máquinas só poderiam chegar até Grajaú,
a 100 quilômetros de Imperatriz. Melhor seria desembarcar o material em Santos. Via Anápolis e Cercadinho, poderia alcançar o Estreito, onde atravessaria de
balsa o Tocantins, chegando finalmente ao seu destino,
pela estrada de serviço que vai de Porto Franco a
Imperatriz. Certos políticos, entretanto, que desejavam
os tratores para abrir a estrada Grajaú-Imperatriz,
vendo frustrados seus objetivos, desandaram a combater
a construção da rodovia Brasília-Belém do Pará, espalhando boatos infundados e até impatrióticos, esquecidos
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de que essa obra dará ao sertão daquele Estado um
impulso jamais imaginado.
Enquanto esse debate se arrastava, na expectativa
da chegada do material importado, o capitão Cativo
providenciou a passagem, pelo Tocantins, daquele pequeno número de máquinas, vindas do setor de Goiás,
entregando-as ao engenheiro Teles. Mas antes da
chegada de tais máquinas, as turmas do citado engenheiro tinham penetrado 72 quilômetros na floresta
virgem, na região da serra e das cabeceiras do rio
Gurupi. Seguimos, em outubro de 1958, até a ponta
da trilha de serviço, agarrados a um jipe, numa viagem
penosa - - mais de cinco horas para vencer 72 quilômetros! — numa viagem que lembrava a «montanha
russa»: o terreno apenas desmatado e o carro a pular
sobre galhos de árvores gigantescas...

Em plena floresta virgem, os trabalhadores ultimavam a construção de um campo de pouso. Porque a
aviação se tornou indispensável como elemento de apoio
a obras desse porte. Apoio não só para abastecimento
rápido das turmas, ou quaisquer outras emergências,
como também para orientação dos exploradores que
formara a vanguarda das equipes de desmatamento.
Os exploradores, e com eles um topógrafo, abrem
as picadas na floresta, onde os cipós parecem garras
aduncas que tornam verdadeiro suplício a caminhada.
O rumo lhes é dado pelas observações feitas do alto
pelo enaenheiro a bordo de um «teco-teco»,
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— Sem o avião — observa o engenheiro Teles —
não descobriríamos facilmente as melhores gargantas
para a travessia das elevações que estamos descobrindo
neste mundo desconhecido... Aqui, esta fabulosa «Planície Amazônica», está se revelando cheia de respeitáveis depressões e elevações...
Junto à turma de exploração seguem dois índios
«Gaviões» civilizados, bem como um representante do
Serviço de Proteção aos índios, a fim de evitar eventuais
choques com silvícolas, cujos vestígios já têm sido
encontrados nessa penetração . Os desbravadores são
abastecidos por meio de pára-quedas improvisados de
mil e uma formas curiosas. Ora o engenheiro Teles
lhes manda um amarrado de víveres preso a uma lata
vazia de gasolina ou querozene, mas cheia de pedras
para fazer barulho na descida e orientar os destinatários.
As vezes, usam-se bombas juninas, quando não legítimas
bananas de dinamite... Ora são frangos e galinhas que
servem de mensageiros: as aves são atiradas do «tecoteco», levando as mensagens amarradas aos pés. E,
segundo o engenheiro Teles, planam bem e ainda servem
para alimentação do pessoal...

Fato interessante nessa obra é que as turmas de
exploradores e desmatadores são constituídas quase que
somente de jovens de 18 a 20 anos. Jovens de robustez
impressionante, cheios de entusiasmo patriótico, conscientes da importância do trabalho que estão realizando
com salários que não pagam sequer o simples isolamento

na f oresta. Uns são maranhenses, outros do Piauí, do
Ceará, de Pernambuco e até dos Estados do sul. Uma
mistura de gente de todo o Brasil. O engenheiro Carlos
Teles é gaúcho e ali está na companhia de um irmão,
muito conhecido nas rodas artísticas de todo o país:
Luizinho, o violonista do conjunto «Quitandinha Serenader's» que gozou de grande fama no Rio e outros
centros. De quando em quando Luizinho empunha o
«pinho» e notas nostálgicas ecoam pela floresta amazônica, na evocação de saudosos tempos que não
voltam mais...
Junto ao fogão improvisado no acampamento rústico, onde as redes se dependuravam de sólidos caibros,
não ouvimos nenhuma história de estremecer, de provocar «frisson» ou de arrepiar cabelos; nada de boiunas,
ou outros bichos de meter medo, em rondas sinistras ou
botes fatais. Por enquanto é óbvio...
— As oncinhas até que se apavoram com a gente...
— diz um sorridente caboclo do Piauí.
— Que deve ter bicho grande, isso deve! Pelas
amostras a gente vê logo — atalha outro caboclo.
As amostras eram umas peles de jaguatirica ou de
porco do mato. Também algumas de cobras, talvez
comuns até mesmo no Bois de Boulogne... Em todo
caso, para qualquer eventualidade, cada homem portava
sua «Winchester» ou outra boca de fogo. Que seguro
morreu de velho!...
A palestra ia animada sobre a boa ou a má pontaria
de fulano ou de beltrano, ou sobre árvores gigantescas

II
que zombavam do aço dos machados, quando alguém
nos veio oferecer um naco de carne:
— É de guariba.,.
Guariba é um macaco barbado, que até parece
gente, de voz cavernosa, cujos roncos são ouvidos a
muitos quilômetros. Preferimos a carne de um jacu,
saborosa ave que estava sendo assada, juntamente com
uma arara, no brazeiro. A caça era abundante e água
cristalina corria em um igarapé próximo.
E, assim, vimos e sentimos a disposição daquela
guapa rapaziada em levar avante o empreendimento
mesmo sem máquinas, manejando apenas o machado e
a foice, num trabalho gigantesco, digno de ser descrito
pelo gênio de um Euclides da Cunha.
Para facilitar o mais possível o esforço dessa brava
gente, o capitão Cativo remeteu para esse local um
transmissor, com gerador de eletricidade. E foi com
a maior vibração patriótica que, ao fazer a primeira
experiência com uma «chamada geral» lá do coração
da Amazônia, captou a resposta imediata de um radioamador do Recife:
-- Patrício, estou na escuta! Ficarei na escuta, dia e
noite, se o senhor quiser, para ser útil a todos que estão
aí nas selvas realizando essa obra, que é bem a redescoberta do Brasil! Avante, companheiros!
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A COBIÇA ESTRANGEIRA ESPREITA
A AMAZÔNIA
Alfalto em plena floresta amazônica... A expressão
retumba estranhamente aos ouvidos de quantos estão
acostumados a imaginar a densa floresta equatorial
como inconquistável, como se toda a Amazônia fosse
ainda — e vamos repetir aqui uma imagem literária muito
difundida — um mundo em formação.
Há quem pense e escreva, com a mais profunda
convicção que a Amazônia é um vasto pantanal, como
cm certos panoramas que se vêm ao longo do Rio Mar
ou dos seus tributários. Ainda há dias alguém escreveu,
em respeitável órgão da imprensa carioca, que «a topografia da Amazônia — com seu dédalo de rios e igarapés.
o seu piso incerto e movediço, como se a natureza
ainda não houvesse resolvido onde iria ser água, onde
terra — qualquer estudante sofrível do curso secundário
não hesitaria em descrevê-la como a mais inadequada
para o traçado de uma rodovia».
Transcrevemos o trecho como exemplo de generalização injustificável, da falsa concepção predominante
no sul do país sobre a fisiografia daquela imensidão,
onde há de tudo, como em um verdadeiro continente.
Há dédalos de rios, igarapés e lodaçais, como há terras
altas, tão isentas de convulsões telúricas quanto aíi
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terras de outro qualquer ponto do planeta... O problema
se resume em penetrar na floresta virgem para saber o
que ela esconde, assim como para se descobrir petróleo
não há alternativa, senão furar a terra.

O fato é que - - mesmo que isso possa causar
espanto e manifestações de descrença dos céticos e
derrotistas — o asfalto está penetrando na selva amazônica. Essa esplêndida realidade está acontecendo com
a construção da rodovia que ligará Belém do Pará a
Brasília, estabelecendo a «ligação física do norte com
o sul», conforme disse o Presidente Juscelino Kubitschek
em memorável discurso proferido quando da inauguração
dos novos edifícios da Universidade do Rio Grande
do Sul. Estas foram as palavras presidenciais:
— «Tenho a honra de anunciar, hoje, perante os
meus patrícios do Rio Grande do Sul, que, em abril
de 1960, esta bela cidade de Porto Alegre estará ligada
a Belém do Pará por uma estrada de rodagem, ultimada
com todos os requisitos da técnica moderna. Brasília
será o traço de união entre o Extremo Norte e o Extremo Sul do país, pontos tão distantes e que até há
bem pouco pareciam impossíveis de se tocarem. Para
as crianças do meu tempo, para mim mesmo, quando sr
aprendiam as lições de Corografia do Brasil, no Grupo
Escolar de Diamantina, ministradas por minha mãe, a
distância se afigurava como qualquer coisa de fantástico,
que somente o esforço pertinaz de muitas gerações
poderia vencer em eras remotas. Restava-nos a imagem
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do imenso vazio territorial registrado nos compêndios
escolares: do Oiapoque ao Chuí. Pois bem, essa tarefa
está cumprida. Estará feita antes de 1961 a ligação
fisíca do norte com o sul. Não teremos a nos aproximar
apenas vínculos espirituais. Elos físicos, feitos de boas
estradas, unirão brasileiros do extremo sul ao extremo
norte>.

O próprio Presidente Juscelino Kubitschek teve o
ensejo, na companhia de quatro diplomatas estrangeiros,
de verificar que não se enganara em sua previsão: a
estrada está realmente vencendo o vazio territorial,
realizando o que parecia impossível - - rasgando ae
alto a baixo a floresta amazônica. Teve essa certeza ao
visitar a frente de trabalho na região do Guamá. onde
nada menos de 120 quilômetros da rodovia, a partir
de Belém, já estão asfaltados, através da floresta hravia,
abrindo novos e promissores núcleos de colonização
naquilo que Alberto Rangel batisou de «Inferno Verde».
As turmas ali caminham na direção de Imperatriz,
esperando encontrar, ainda em janeiro de 1959, as
turmas que avançam daquela cidade do Maranhão para
o norte. Técnicos e trabalhadores estão convictos de
que os 250 quilômetros de selvas que separam as duas
turmas serão cobertos no prazo previsto.
Como na frente de Imperatriz, também no Guamá
a aviação está representando um papel de extraordinária relevância na construção da rodovia. Algumas dezena.s de quilômetros do local onde já chegou o asfalto
foi aberto um campo para aviões do tipo «Douglas».
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O avião em que viajaram o Presidente Juscelino e os
diplomatas ali desceu em perfeita segurança. Depois,
em camionetas, os visitantes seguiram até a ponta da
estrada — cerca de 50 quilômetros de pista encascaIhada — onde todos presenciaram o espetáculo emocionante da derrubada de algumas árvores colossais, sentindo de perto a rudeza do trabalho que está sendo
realizado sem desfalecimento.
O avanço considerável das turmas tornou indispensável a construção de outro campo de aviação.
Grupos de machadeiros embrenharam-se nas selvas,
abrindo picadas. Após trinta dias de penosos esforços
chegaram a um ponto distante 90 quilômetros e começaram a derrubada para construção de um novo campo,
onde, atualmente, já podem descer os «teco-tecos» que
apoiam a operação, garantindo completa assistência aos
desbravadores.
Na região do rio Guamá resta a ser construída
uma ponte, que terá o comprimento aproximado de 400
metros, com vão de menos de 80 metros. Essa e a
ponte do Estreito, no rio Tocantins, são as únicas
obras de arte de grande envergadura no traçado da
Brasília-Belém do Pará. Todavia, a construçãr do
Guamá não oferece as mesmas dificuldades que terão
de ser vencidas no rio Tocantins. A proximidade de
Belém e o trecho asfaltado da estrada garantirão o fluxo
contínuo de materiais, de sorte que a obra será executada
de acordo com as previsões.
Está sendo assim vencida a floresta amazônica, na
orla oriental, desmentindo a sua topografia muita erudi-

cão alicerçada naquela concepção do pantanal... E agora
surgem também pessoas que se mostram temerosas de
que essa penetração possa acarretar danos irreparáveis,
com a exploração indiscriminada das matas, quer por
parte dos tiradores de madeiras, quer por parte dos
colonos que buscam terras para o plantio, com as derrubadas e queimadas.
— Estão querendo desflorestar a Amazônia! chegou a exclamar em tom patético um deputado do
Pará.
A esses tímidos convém lembrar palavras do ilustre naturalista Paul Lê Cointe, em seu admirável trabalho intitulado «O Estado do Pará» (A terra, a água
e o ar — A fauna e a flora — Minerais). Ao estudar a
ação dos lavradores e dos exploradores de madeiras,
escreveu:
— «Felizmente, não obstante estas aparências, em
razão mesmo do escasso povoamento do país, a exploração sem método até hoje praticada não tem causado
desvalorização irremediável desta parte do patrimônio
nacional, mas é tempo de examinar de perto a questão
e de estabelecer as bases de um plano lógico de exploração florestal adaptado às condições especiais da zona
amazônica.
É verdade que a colonização do país só pode ser
feita com o sacrifício de boa parte das florestas e não
há motivos para se alarmar em excesso com os pequenos
estragos que já sofreram pelo descuido de seus primeiros
desbravadores; nem se pode pensar em aplicar-lhes
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medidas de proteção rigorosa: o remédio seria pior do
que o mal».
E Lê Cointe repete em seguida esta observação de
H. Barrington Moore:
— «A conservação da floresta só tem razão de ser
num solo impróprio à agricultura intensiva, já que uma
colheita agrícola permite retirar da terra maior rendimento do que uma exploração florestal».
O exame do problema, judiciosamente recomendado
pelo eminente mestre Paul Lê Cointe, está sendo considerado pelos responsáveis pela construção da rodovia
e pela valorização econômica da Amazônia. A propósito
ouvimos do sr. Waldyr Bouhid, superintendente do
Plano de Valorização:
- A ocupação das terras marginais da rodovia já
foi objeto de uma comunicação por mim dirigida aos
governos dos Estados interessados diretamente na construção, a fim de resguardar as florestas da destruição
e permitir uma colonização que possa prosperar em
consonância com os interesses nacionais.
Completando essas declarações do sr. "Waldyr
Bouhid, cumpre assinalar que o Presidente da República já determinou providências especiais para colonização ao longo do grande eixo rodoviário, com a
cooperação do Exército.

Sejam quais forem as objecoes dos que condenam
a construção da rodovia, dos que não compreendem a
importância transcendental do empreendimento, o fato
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é que os interesses nacionais estão a exigir a ocupação
efetiva desse imenso vazio territorial, a mobilização de
suas riquezas, o seu entrosamento na vida econômica e
social do país. De outro modo estará o Brasil permanentemente sob as ameaças as mais terríveis à sua
própria soberania. Não seria preciso recordar Hitler e
outros que apontavam a Hiléia Amazônica como solução
para seus apetites de «espaço vital». Depois da Segunda
Grande Guerra, teorias equivalentes têm surgido sob
aparências menos belicosas, mas não menos perigosas.
Bem recente é a história da subordinação da Hiléia a
um organismo internacional, pretenção que o Congresso
Nacional repeliu depois de intensa campanha patriótica
do presidente Artur Bernardes. E essas tentativas se
renovam sob os disfarces mais sutis.
Ainda agora, em magnífico artigo intitulado «A
Amazônia e as áreas desérticas do Brasil», o sr. Artur
César Ferreira Reis chamou a atenção nacional para
a perigosa «literatura que se faz, novamente, no estrangeiro, a respeito da região». Analisando as preocupações
dos governos, em face do crescimento demográfico e
da escassez de alimentos, no mundo, procura o articulista identificar as «presões demográficas» mais sérias,
citando trechos do livro «Povos famintos e terras despovoadas», do sociólogo indiano S. Chandrasekhar, de
cuja obra é o tópico seguinte:
— «Em face desta situação sócio-econômico-demográfica geral, parece quase criminoso manterem certas
terras de pouca população, não utilizadas por motivos
políticos, raciais ou imperialistas. Onde se encontram
estas terras e quair, as suas possibilidades? E quais
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são os obstáculos para o seu próprio desenvolvimento
e utilização? Essas terras são, como já vimos, a Austrália, o Brasil, o Canadá e a Argentina».
Ferreira Reis destaca, então, o que reputa, talvez,
a ameaça mais direta na obra do sociólogo indiano:
— «Em um mundo desesperadamente superpovoado, a idéia da América hispânica conjura ante nós outros
a recordação do vasto vale do Amazonas, uma região
virtualmente despovoada, quase tão grande como os
Estados Unidos».
E lembra ainda o que consta do livro «A Luta
Contra a Fome», de Roberto Brittaim, que, reportandose ao caso do Instituto da Hiléia, programado pela
UNESCO, sustenta que «não podem ser consideradas,
em face dos interesses da humanidade, as convenções
de natureza política sobre fronteira e soberania nacionais».
Esses pensamentos revelam indisfarçàvelmente a
cobiça que ronda a Amazônia e respondem esmagadoramente aos que condenam essa rodovia que ligará o
Norte e o Sul, propiciando o aparecimento de novos
e laboriosos núcleos de colonização, incrementando o
desenvolvimento econômico nacional, contribuindo para
o fortalecimento da unidade brasileira, e constituindo
um baluarte contra as especulações externas inspiradas
na existência dos nossos vazios demográficos. Em suma,
com essa obra monumental de civilização, que é a rodovia Brasília-Belém do Pará, a conquista da Amazônia
será feita pelos próprios brasileiros, que não declinam
da sua independência e da soberania sobre nenhum
ponto do território nacional.
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ESPETÁCULO EMOCIONANTE NA SELVA
Na plena confirmação das previsões de outubro
de 1958, acontecimento de extraordinária significação
para a nacionalidade foi vivido, no dia 1.° de fevereiro
de 1959, na região de Açailândia, em plena selva da
Amazônia, com a solenidade que veio marcar o rompimento da floresta virgem, num corte vertical de mais
de quatrocentos quilômetros, pelas vanguardas da civilização. Realizando o sonho secular da ligação NorteSul do Brasil, técnicos e trabalhadores nacionais vararam a misteriosa selva amazônica, vencendo perigos
sem conta e executando obra verdadeiramente portentosa.
O presidente Juscelino Kubitschek, a cuja inspiração patriótica, de estadista com a exata visão do
futuro reservado ao nosso país, se deve tão notável
empreendimento, imprimiu, com a sua presença, um
relevo excepcional àquela solenidade, assinalando o
término feliz dos penosos trabalhos de desmatamento
da estrada Belém-Brasília, que terá a extensão total
de mais de 2.200 quilômetros.

A selva, na parte oriental da Hiléia, foi conquistada
passo a passo. A batalha, que se desenvolveu nessa

região, durou menos tempo do que todos poderiam
imaginar em face das tremendas dificuldades que deveriam ser vencidas.
Durante séculos, desde a época do Descobrimento
do Brasil, o civilizado porfiou em penetrar naquele
mundo desconhecido, só agora sobrepujado graças à
iniciativa do atual Governo da República. Já hoje o
que parecia impossível está realizado: um sulco imenso
rasga verticalmente a floresta compacta.
Seguindo a trilha dos exploradores e topógrafos,
as turmas de desmatamento nela penetraram e abriram esse traço de progresso que se destaca nitidamente
no verde luxuriante da vegetação. Para auxiliar esse
trabalho gigantesco 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 que nela se embrenhavam resolutamente.
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 HO quilômetros de Belém
do Pará, foram abertos os campos do km. H, 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 gêneros
e materiais para execução do penoso serviço. Agora,
concluída a tarefa de desmatamento, o braço dos herói80 —

cos trabalhadores, que não regatearam esforços nem
sacrifícios, no cumprimento do dever, já está sendo
substituído por máquinas possantes, que pieparam cèleremente o leito da rodovia, por onde, dentro de curto
prazo, poderão circular livremente as riquezas procedentes de todos os quadrantes do país, na mais perfeita
comunhão dos interesses de todos os brasileiros.
Essa grande rodovia, que vem tirar a Amazônia
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.

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, a 1.°
de fevereiro, em Açailândia, 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, que tanto contribuiu para o êxito do patriótico
empreendimento, o Presidente Juscelino Kubitschek ali
chegou na companhia de sua exma. esposa, D. Sarah
Kubitschek, Presidente das «Pioneiras Sociais», e suas
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filhas Márcia e Maria Esteia, 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 sr. 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, Magnífico Reitor da Universidade
do Brasil; e os embaixadores da Bélgica, da Suiça e da
República Dominicana em nosso país, respectivamente,
senhores Louis Colot, Robert Maurice e Júlio Veiga.

Ao desembarcar, dirigiu-se o Presidente Juscelino
Kubitschek a um mastro onde hasteou a Bandeira Nacional, sendo saudado pelo engenheiro Valdir Lins,
que, em breves e eloqüentes palavras, exaltou a significação do acontecimento e recordou com a mais viva
emoção a figura do seu antigo chefe, engenheiro Bernardo Sayão, cujo espírito — salientou — estava presente àquela solenidade.

Acompanharam também o Chefe do Governo o
sr. Waldyr Bouhid, Superintendente da Valorização
Econômica da Amazônia, entidade que está realizando
a grande obra, através de sua subsidiária denominada
«Rodobrás»; o coronel-aviador Lino Romualdo Teixeira
encarregado da fiscalização dos trabalhos; o engenheiro
Antônio Lobo, membro da Comissão Construtora da
rodovia, e Monsenhor Milton Pereira, vigário de Belém
do Pará.
No campo de Àçailândia recepcionaram o Presidente da República o brigadeiro Francisco de Assis
Borges, comandante da 1.» 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.

Em seguida, em um imenso galpão onde seria servido um churrasco aos presentes, o sr. Waldyr Bouhid,
Superintendente da Valorização Econômica da Amazônia, 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 Luiz de Almeida, que morreu na frente do
Guamá, ao norte. Enalteceu também a colaboração da
Sra. Sarah Kubitschek, presidente das «Pioneiras Sociais», organização que havia concedido, além de outras
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O campo de Àçailândia apresentava um nspecto
de colorido e movimentação difícil de ser descrito. Além
dos aviões da FAB, postos à disposição das autoridades,
ali afluiu mais de uma dezena de pequenos aparelhos —
os chamados «teco-teco» — trazendo autoridades de
cidades próximas, do Pará, do Maranhão e de Goiás.
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doações de importância, um completo Hospital Volante
para assistência aos trabalhadores da grande rodovia
da unidade nacional. Por fim, o sr. Waldyr 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 ultimada.
Falou depois o Presidente Juscelino Kubitschek.
traduzindo o júbilo intenso do povo brasileiro pelo
êxito dos trabalhos na primeira etapa da ligação NorteSul do Brasil — sonho secular que agora se realiza
graças à capacidade e ao dinamismo dos técni-os e
trabalhadores nacionais. Com palavras repassadas de
emoção, o Chefe do Governo recordou também a figura
de Bernardo Sayão, exaltando-lhe o espírito patriótico
e o desprendimento com que se dedicava às inais 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.
Coroando essa solenidade, que, em verdade, constituiu urna emocionante apoteose de brasilidade, foi
rezada missa campal, em um altar construído com madeiras da região. Celebraram o ofício divino os capuchinhos Frei Demétrio do Encantado e Frei Bernardino
Vilasboas, ambos do Santuário de N. S. de Fátima,
de Brasília. No altar encontrava-se linda imagem da
cxcelsa padroeira, doada àquele santuário pelo embaixador Hugo Gouthier.
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O Presidente da República e sua ilustre comitiva
assistiram depois ao ato simbólico da conclusão dos
serviços de desmatamento, com a derrubada de um
gigantesco jatobá, de mais de 50 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
Yünes, 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 majestoso, o
prof. 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. Salientou que a última árvore tombava qual o
Tamoio do poema célebre, como em um compromisso
solene para engrandecimento da Pátria e a felicidade
das gerações vindouras.
Dando início à derrubada do gigantesco jatobá, o
próprio Presidente Juscelino Kubitschek tomou lugar
no comando do trator do sr. Jorge Yunes, acionando as
respectivas alavancas. O espetáculo que então se desenrolou encheu de vibração a todos os presentes,
servindo para realçar as enormes dificuldades vencidas
pelos desbravadores da selva amazônica. Travou-se
uma autêntica luta de gigantes, com o jatobá a resistir
galhardamente aos impactos dos pesados tratores.
Durou mais de duas horas essa batalha singular entre
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as máquinas e a árvore majestosa, que se rendeu, afinal,
estrepitosamente, tombando e arrastando na queda
outras árvores de menor porte.
Enquanto se desenvolvia essa luta, símbolo vivo
do tremendo esforço realizado pelos bravos trabalhadores brasileiros na floresta de mais de quatrocentos
quilômetros de extensão, era ainda proporcionado aos
presentes uma demonstração sobre o método utilizado
para abastecimento aéreo das turmas embrenhadas na
selva. Um «teco-teco» fez lançamentos de sacos de
gêneros alimentícios ao longo da pista, tal qual costumava fazer para abastecer os desbravadores na' mata
virgem.

Antes de se retirar para Belém do Pará, o Presidente Juscelino Kubitschek palestrou longamente com
os pioneiros que cruzaram a selva de ponta a ponta.
Um deles o filho do grande e saudoso Marechal Rondon.
Trata-se do topógrafo Benjamin Rondon, que fez o
serviço de exploração naquelas ínvias regiões, marcando
não só o roteiro a ser seguido pelas turmas de desmatamento, como estudando ainda a geologia, a flora e
a fauna. Nessas caminhadas Benjamin Rondon teve
como companheiro o sr. Benamour Brandão Fontes, inspetor do Serviço de Proteção aos índios, incumbido de
evitar eventuais atritos entre os desbravadores e os
silvicolas assinalados naquelas paragens. Integrava
ainda esse grupo o sr. Darci Vieira Matos, topógrafo
que, na derrubada da última árvore, serviu como tra86 —

torista para representar as turmas que operavam na
parte norte da Hiléia.
O Presidente da República tomou ainda conhecimento de um episódio emocionante vivido por um
auxiliar do serviço de topografia, o trabalhador Luiz
Gonzaga, que se perdeu na floresta, na região do rio
Cajuapára, um dos formadores do Gurupi. Esse trabalhador ficou prisioneiro da selva quase três meses
a fio. Foi ele 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
quilômetros ao norte de Açailândia, nas proximidades
do local onde tombou o engenheiro Sayão, vitimado
por uma árvore.
Todos esses fatos deixaram as mais vivas impressões em quantos acompanharam o Presidente Juscelino
Kubitschek na visita à região de Açailândia, um dos
marcos de civilização plantados em plena selva amazônica.
(Reportagem distribuída através da Agência Nacional, com amplo aproveitamento na imprensa e no
rádio de todo o país).
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INDÍCIOS DE PETRÓLEO
Completou-se, em menos tempo do que se poderia
imaginar, a abertura do gigantesco túnel na parte oriental da floresta amazônica. Túnel é bem a imagem exata
do quadro que se desdobra aos olhos de quem sobrevoa
a compacta selva, onde agora se desenha o risco inconfundível da rodovia que ligará Belém do Pará a Brasília
e ao resto do país, acabando com o secular isolamento
em que viviam os habitantes da Amazônia. Esse trabalho ciclópico de vencer a floresta virgem corresponde
à descoberta de um mundo novo para o Brasil, pois,
representa a posse efetiva, o domínio de fato sobre
uma área até agora completamente inexplorada, de
mais de quatrocentos quilômetros, de alto a baixo. É
a primeira etapa, o passo inicial para outras arremetidas
civilizadoras, sobretudo no rumo oeste, onde não apenas
centenas, e sim milhares de quilômetros de matas,
igualmente virgens, ainda aguardam a entrada de
novos bandeirantes. Mas este será um trabalho para
as gerações futuras...

Toda a imprensa deu já idéia do colorido, do brilho
extraordinário, da solenidade que marcou, nos confins
da Açailândia, nos limites do Maranhão com o Pará,
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o término vitorioso do desmatamento no traçado da
grande rodovia que ligará o Norte e o Sul do país.
O Presidente Juscelino Kubitschek, acompanhado de
ministros de Estado, diplomatas estrangeiros, jornalistas
e outras personalidades, ali esteve, a 1.° de fevereiro
de 1959, para comemorar o acontecimento, a abertura
do túnel naquela massa verdejante, onde árvores e cipós
se fundem na mais caprichosa estrutura arquitetônica,
chegando mesmo a impedir que os raios de sol possam
beijar a terra...
Durante a festiva comemoração, um homem simples,
mas estuante de patriotismo, atraiu as atenções gerais.
Era um dos pioneiros que tinham varado a selva, desafiando corajosamente os seus mistérios. Era o filho de
Rondon, o grande sertanista brasileiro.
Benjamin Rondon honrara o nome e a glória de
seu ilustre pai ao vencer a batalha e, agora, em Açailândia, relatava ao repórter os duros dias vividos na ingente
tarefa de dar uma nova artéria ao Brasil. Nova e vigorosa artéria por onde caminhará o progresso impulsionado pelo novo coração que o nosso país também está
ganhando: Brasília...
Nascido há 63 anos em Manaus, Benjamin Rondon
sempre teve a mesma fascinação de seu pai pelas
florestas brasileiras. Estudava em Paris quando rebentou
a Primeira Grande Guerra. Engajou-se no Exército
Francês, certo de que assim estaria servindo aos ideais
da liberdade dos povos. Veio mais tarde trabalhar com
o próprio pai nas fronteiras do oeste.

— Depois de passar quatro anos em Paris, aqui
estou há quarenta anos em serviço nas matas do meu
país... — diz Benjamin Rondon.

Benjamin Rondon estava em Manaus quando o
foram convocar para os serviços de exploração da linha
demarcada no mapa para a rodovia Brasília-Belém do
Fará. Cumpria-lhe desvendar os mistérios da floresta
na parte oriental da Hiléia. Antes, já havia percorrido
cerca de 15.000 quilômetros ao longo das fronteiras ou
de outras zonas do oeste e do norte do país. Coisa
curiosa é que se repetia agora um episódio histórico de
meio século. Em 1906, o Presidente Afonso Pena, mineiro como Kubitschek, mandou chamar Cândido Mariano Rondon e lhe perguntou:
— É possível ligar Cuiabá ao Acre por uma linhn
telegráfica?
— É — respondeu prontamente o grande sertanista
- É possível. Basta querer...
— Pois eu quero e quem vai fazer isso é o senhor
— rematou o presidente.
E Cândido Rondon cumpriu a tarefa que aureolou
seu nome de tanta e tão merecida glória. Agora, 50
anos depois, veio Benjamin realizar no leste o que seu
pai realizou no oeste das selvas amazônicas nelas rasgando a senda por onde avançará a civilização.
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Benjamin Rondon devassou mais de 200 quilômetros da selva virgem do traçado da Belém-Brasília.
Começou o serviço de exploração e topografia do sul
para o norte, partindo de Imperatriz e percorrendo 76
quilômetros. Depois de ultrapassar o local hoje batizado
de Açailândia, em vista da necessidade de se intensificar
o avanço na floresta, transferiu-se para o setor oposto,
descendo do norte para o sul, na direção de Imperatriz.
Percorreu, então, em apenas 25 dias, nada menos de
127 quilômetros de região completamente desconhecida.
Na frente oposta, onde começara o serviço, estava agora
o topógrafo Jorge Dias, com quem Benjamin Rondon
iria encontrar-se a cerca de 321 quilômetros do Guamá
ou mais de 460 quilômetros de Belém, às 15 horas do
dia 25 de janeiro de 1959, completando assim a gloriosa
tarefa.
A alegria desse feito notável, entretanto, teve a
toldá-la a dolorosa notícia da morte de Bernardo Sayão
ocorrida dez dias antes, no campo que estava sendo
aberto 14 quilômetros ao sul do local exato do encontro
das duas turmas de exploração, logo seguidas pelos
grupos de desmatamento.
Benjamin Rondon teve estranho pressentimento
dias após receber a última mensagem que Sayão lhe
atirara do «teco-teco» no qual costumava sobrevoar as
linhas de penetração na floresta. Em 9 de janeiro, ao
cair da tarde, o avião de Sayão sobrevoou a mata e
Rondon recolheu uma mensagem do próprio punho do
grande engenheiro. Dizia o documento:
«Açaí — 17,02 horas. 9 de janeiro de 1959. Pedimos
manter o rumo de 230 magnético por onde vindo nossa
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turma que está distante uns 60.000 m da de vs. Abraços
B. Sayão».
Conta Rondou que seguiu no rumo indicado, saindo
exatamente no campo onde, no dia 15, uma árvore
feriu Sayão mortalmente. Na noite de 13 para 14, teve
Rondon o mau presságio. O tempo fechara sinistramente
e tremendo aguaceiro desabou sobre o rústico acampamento em que ele se abrigava com seus companheiros.
Parecia um dilúvio a sacudir a mata. Rondon comentou
com o topógrafo Darci Vieira Matos:
— Há uma lenda, dos nativos do Hawaí, segundo
a qual, quando chove assim, um grande chefe vai
morrer e outro grande chefe vai nascer...
Lembrou-se de Sayão e do aceno que este lhe
mandara do «teco-teco» após lançar a mensagem com
o rumo que a turma deveria seguir. Rondon emocionase com a recordação desse episódio e remata:
— Dei àquele local em que vimos o «teco-teco»
de Sayão, pela derradeira vez, o nome de «Último
Adeus»...

Benjamin Rondon não fez apenas a operação de
reconhecimento da rodovia a que o Presidente Kubitschek deu o nome de Bernardo Sayão. Estudou também,
embora ligeiramente, a geologia, a fauna e a flora da
área percorrida. Encontrou interessantes «testemunhos» de riquezas minerais, sobretudo na região cortada
pelos rios Itinga e Cajuapára formadores do rio Gurupi.
Talvez nessas paragens se encontre uma explicação
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geológica para o dobramento do curso do Tocantins,
tema de tantas lendas e especulações. Talvez ali se
encontre até mesmo petróleo, exigindo a anticlinal da
região um estudo acurado por parte dos técnicos em
face dos indícios existentes.
Rondon achou também terras excelentes para o
cultivo, ricas de salsaparrilha, «de unhas de vacas» e
outras plantas que servem como «testemunhas» de
fertilidade. Todavia, nem toda a área explorada apresenta interesse para a agricultura, em virtude da pobreza
do solo e do flagelo da seca. Há um trecho de 130
quilômetros onde falta água seis meses a fio. No
inverno, entretanto, as chuvas são torrenciais e os
caudais que se formam nessas ocasiões chegam a atingir
cinco a seis metros de altura, conforme se pode observar
em rápido exame dos barrancos e mesmo das árvores
de grande porte.
— Mas outros trechos são de terra roxa, como na
parte mais rica de São Paulo — frisa o sertanista.
Falando da fauna, Rondon observa:
— Na faixa que percorri não senti a presença do
carapanã nem do pium. O perigo ali também não é a
onça: é o carrapato...

Benjamin Rondon, como o velho marechal seu pai,
é um homem cheio de entusiasmo e confiança no futuro
da Amazônia. Ele salienta:
— Esta estrada vai ser mesmo a coluna vertebral
do Brasil, como gosta de dizer o nosso Presidente Kubi— 93

tschek. Dela hão-de partir, em futuro muito próximo
grandes costelas. Uma delas atingirá obrigatoriamente,
Marabá. Esse grande centro de mineração de ouro,
cristal e outras riquezas ficará assim distante de Belém
do Pará apenas dois dias de viagem em caminhão.
Avançando a «costela» um pouco mais, se chegará
também ao Xingu, em apenas três dias de viagem de
Belém do Pará. Isso é o Brasil que se vai integrando
na posse de si mesmo.

PERDIDO NA MATA VIRGEM
Quando da visita do Presidente Juscelino Kubitschek à região de Açailândia, onde foi comemorado o
grande feito da travessia da floresta amazônica, para
construção da rodovia Belém-Brasília, um fato emocionante chegou ao conhecimento dos jornalistas: um
caboclo, trabalhador das mais avançadas frentes de
penetração naquelas brenhas, havia ficado quase três
meses prisioneiro das selvas. Depois de vaguear quilômetros sem conta, reapareceu faminto e desnudo no
Cajuapára, um dos rios das cabeceiras do Gurupi.
Luiz Gonzaga — esse o seu nome — deveria ser
apresentado ao Presidente da República, como um milagre de ressureição. Todavia, como se encontrasse no
campo onde morreu o engenheiro Sayão, cerca de 100
quilômetros ao norte de Açailândia, não pôde chegar
a tempo. Um «teco-teco», mandado na véspera da
solenidade para apanhá-lo, não logrou vencer o «C. B.»
que fechava o céu naquelas paragens. Mas a sua
história correu de boca em boca, transformando-o em
herói legendário, que havia vencido as artimanhas do
Curupira, o diabinho de pés às avessas que toma conta
das selvas e se diverte em desorientar os invasores dos
seus dominios.

94 —

— 95

Era Dia de Finados. No acampamento mergulhado
em plena selva a faina começava modorrenta. Os trabalhadores lembraram-se de seus mortos e lhes ergueram
uma prece. Depois Luiz Gonzaga resolveu dar uma
batida pelos arredores. Talvez encontrasse um guariba
ou um porco do mato. Chamou um companheiro para
a caçada. Convidou outro. Niguém quis arredar pé
da picada.
— Hoje é dia de respeito — alegavam todos.
Luiz Gonzaga não ligou para a velada advertência.
Com um rifle em punho, levando oito balas e um facão
dependurado no calção — a indumentária sumária dos
trabalhadores, seguiu na direção do Igarapé das Cobras,
cerca de 19 quilômetros ao norte de Açailândia. Ouviu
ao longe o ronco de um guariba. Ulm pitéu muito
apreciado nos acampamentos esse macaco barbudo,
cientificamente classificado no gênero «Mycetes», ora
ruivo nas costas (Mycetes Belzebut), ora negro (Mycetes rufimanus). Além da carne, o pêlo sedoso, servindo para peruca...
Talvez fosse o Curupira, disfarçado em guariba
da espécie «Belzebut», o autor daqueles roncos...
Quando deu por si Luiz Gonzaga estava perdido sem
encontrar o rumo para a volta,

A princípio Luiz Gonzaga não perdeu a calma.
Quem penetra na mata virgem sabe muito bem que
esses dissabores não são raros. Ele haveria de encontrar
o rastro de retorno. Mas as lianas pareciam paredões
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intransponíveis. Ao atacar o cipoal quebrou-lhe o facão.
Depois ouviu rugidos tenebrosos e gastou a primeira
bala. Já agora não sabia quando era dia nem noite.
O sol não penetrava na floresta densa. Quando o sono
lhe forçava as pálpebras trepava em uma árvore e ia
dormia. Outros rugidos e outras balas se perderam no
emaranhado da selva. Também perdeu totalmente a noção do tempo. A fome e a sede começaram a destruirlhe o ânimo. Com o pedaço de facão que lhe restava
ainda conseguia cortar os cipós dágua que encontrava
de longe em longe, sorvendo-lhes a seiva que escorre
nessa planta como água em uma torneira. Mitigava a
fome comendo fígado cru de jabotí, ou colhendo cajuí
— uma espécie minúscula de caju vermelho e que faz
lembrar o sabor dos moranços. Um dia olhou bem o
rifle e verificou que só lhe restava uma única bala.
— Será para mim mesmo - - monologou em desespero.

O rifle, a bala única e o pedaço de facão constituíam todo seu acervo. O calção já havia sido estraçalhado pelos espinhos e cipós. De repente, sem saber
como, saiu nas margens de um igarapé. A pouca
distância em uma canoa, divisou alguns homens nus
como ele. Dominado por uma alegria incontida, dirigiu-se aos gritos, na direção dos desconhecidos:
— Ei! Vocês têm bala? — foi a sua primeira e
ansiosa pergunta.
— Não. Tem flechas — responderam os outros.
— 97

Luiz Gonzaga estacou lívido. Só então pôde verificar que os desconhecidos da canoa eram índios. E
índios Urubus de que tanto mal falam certos invasores
das selvas. Teve vontade de correr de volta ao mato.
Mas não lhe sobravam forças. Talvez fosse aquele o
momento de disparar a última bala. Sentiu, entretanto,
que os índios não se mostravam hostis. Falavam o
português e logo deram mostras de bom acolhimento.
Passados os primeiros momentos de inquietação, logo
verificou Luiz Gonzaga que estava salvo. Os índios o
conduziram de canoa pelo igarapé Cajuapára, indo
entrar em outro que não era senão o Gurupi-mirim e,
após vários dias, deixaram-no perto da cidade de Vizeu,
de onde pôde retornar a Imperatriz e ao seu acampamento, no dia 20 de janeiro último. Tinham decorridos
mais de dois meses e meio nessa aventura. E, como
nas histórias da Carochinha o caboclo havia entrado
por um lado da mata e saído por outro, depois de
percorrer centenas e centenas de quilômetros...

A história de Luiz Gonzaga nos foi contada pelo
sertanista Benjamin Rondon e dois dos seus dedicados
companheiros na exploração da área já agora desbravada e conquistada pela rodovia Brasília-Belém, o
topógrafo Darci Vieira Matos e o inspetor Benamour
Brandão Fontes, funcionário do Serviço de Proteção aos
índios, incumbido de acompanhar a penetração e evitar
eventuais atritos com os silvícolas da região. Nesta
tarefa também esteve longo tempo o sr. Hilmar Kluck,
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que se havia destacado em outras regiões no trato com
os índios.
O sertanista Benamour nos disse que os Urubus, os
salvadores do caboclo Luiz Gonzaga, têm freqüentes
contatos com os civilizados, demonstrando índole pacífica c muita inteligência, pois absorvem com facilidade
os conhecimentos dos brancos.
— Não há tribos desconhecidas nesta região? —
indagamos.
- Os Urubus — respondeu-nos o inspetor Benamour —• dão notícias de duas tribos com as quais ainda
não conseguimos contato. Uma seria de índios Timiren.
Esses indígenas devem pertencer ao Grupo Ge, falando
a mesma língua dos Tapuias, Caiapós, Canelas e Gaviões. Os outros índios assinalados pelos Urubus,
seriam os Amanagés, do Grupo Tupi. Eles teriam seus
aldeiamentos a mais de uma centena de quilômetros da
margem esquerda da rodovia, na região do rio Itinga.
Mas nada de certo e substancial ainda conseguimos
saber a respeito dessas duas tribos.

Perguntamos a Rondon, a Benamour e a Darci
quais as maiores emoções que sentiram nessa caminhada
pela floresta das cabeceiras do rio Gurupi, além do
episódio do caboclo Luiz Gonzaga. E todos responderam a «una vocce»;
— O encontro de um pote de barro no alto da
Serra do Igarapé das Cobras.
— 99

Ia a turma de exploração abrindo picadas à altura
do quilômetro 90 (contados de Imperatriz para o norte),
em um ponto situado a 500 metros da margem esquerda
do traçado depois escolhido para abertura da estrada,
quando os desbravadores depararam com um pote de
barro, ou, mais exatamente, a metade de um pote rústico,
do meio para baixo. O objeto foi examinado com o
maior cuidado, verificando Rondon que se tratava de
uma peça fabricada por gente branca, sem maior interesse. Calculou em 40 anos a idade do pote. Estava
cheio de terras, galhos e outros detritos, mas nenhum
caco foi encontrado da sua parte superior. Talvez
tivesse pertencido a algum garimpeiro que houvesse
subido os formadores do Gurupi, na fascinação do ouro
e do diamante. Aliás, outra surpresa tiveram os desbravadores na zona do rio Itinga, onde encontraram vestígios de um acampamento de garimpeiros, inclusive
coqueiros, cujos frutos foram colhidos e exibidos ao
Presidente Kubitschek quando de sua visita a Açailândia.

Como esses cocos a escritora norteamericana Joan
Lowell, fazendeira em Anápolis e que se encontrava
em Açailândia, ornamentou a mesa onde o Presidente
da República e sua comitiva apreciaram apetitoso churrasco oferecido pelo engenheiro Valdir Lins, substituto
de Bernardo Sayão na chefia das obras naquele trecho
da rodovia Brasilia-Belém do Pará.
A sra. Joan Lowell é uma apaixonada do Planalto
Central. Autora de vários «bester-sellers», como «Cradle
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of the Deep», «Gal Repórter» e «Promised Land»,
preferiu deixar os Estados Unidos e radicar-se definitivamente na região de Anápolis, onde também residem
duas antigas e festejadas «estrelas» de Hollywood —
Jeanette Gaynor e Mary Martin. Uma revelação nos foi
feita pela conhecida escritora:
— Cary Grant e Claudette Colbert também compraram terras em Anápolis e pretendem mudar-se definitivamente para o Brasil.
E concluindo:
— Porque esta é realmente a Terra Prometida.

VASTIDÃO AMAZÔNICA VENCIDA
PELA F.A.B.
De bordo de um avião, quem vê a estrada que
atualmente corta verticalmente a selva amazônica, do
Guamá a Imperatriz, numa extensão de mais de 400
quilômetros, não pode imaginar as dificuldades vencidas
pelos heróicos trabalhadores embrenhados naquela região, lutando contra todos os obstáculos que a natureza
selvagem antepõe à investida das vanguardas da civilização. E' preciso descer no coração da floresta para
sentir em toda a plenitude a grandiosidade da tarefa
executada em tempo recorde, como compensação, talvez,
pelos séculos perdidos nas frustradas tentativas de
penetração naquelas paragens. E nessa tarefa teve e
está tendo participação saliente a Força Aérea Brasileira, cooperando com a Superintendência da Valorização Econômica da Amazônia não só nos trabalhos dessa
rodovia, como em muitos outros setores, para uma
completa assistência à rarefeita população de toda a
Amazônia — cerca de 52 por cento do território nacional
com pouco mais de três e meio milhões de habitantes!

Há entre a FAB e a SPVEA uma perfeita identidade na compreensão dos grandes problemas nacionais

e que exigem pronto equacionamento, para solução imediata, ainda nesta nossa geração. A FAB está vencendo
a vastidão amazônica, salvando seus habitantes do
isolamento em que viviam condenados pelo regime dos
afluentes do Rio Mar, e retirando das «montarias» e
«gaiolas» o privilégio dos transportes. A função da
FAB na Amazônia, como em muitos outros pontos do
país, tem sido tipicamente pioneira: abre os campos de
pouso, estabelece as linhas e assegura a manutenção
dos serviços, possibilitando, assim, a expansão da aviação comercial, que lhe segue os vôos nos roteiros do

céu.
Para se avaliar o trabalho gigantesco da FAB
na Amazônia, basta dizer que consta do programa de
administração do brigadeiro Francisco Assis de Oliveira
Borges, comandante da Primeira Zona Aérea, a instalação de campos de pouso, com todos os requisitos de
segurança para aviões pesados, em nada menos de 52
municípios da imensa região. A presença da FAB tem
sido um fator de progresso, de estímulo e de conforto
para os habitantes antes abandonados ao próprio destino.
- Onde chega a FAB — ouvimos do brigadeiro
Borges — sobe a produção, surgem novas atividades,
novas riquezas. O desenvolvimento das comunicações
hão de fazer da Amazônia um verdadeiro Eldorado.
As mesmas expressões de confiança no futuro da
região ouvimos do sr. Waldyr Bouhid, superintendente
da Valorização Econômica da Amazônia. Não poupa
elogios à FAB e mostra a disposição de estabelecer uma
cooperação cada vez maior entre o órgão que superin— 103
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tende e aquele glorioso ramo das nossas Forças Armadas.

Com a decisão presidencial de ligar o Brasil de
norte a sul, através da grande rota que o coronelaviador Lino Romualdo Teixeira comparou ao curso
do São Francisco, chamando-a de «Rodovia da Unidade Nacional», redobraram os esforços da FAB e
da SPVEA, cuja subsidiária, a «Rodobrás», assumiu o
encargo de executar a obra portentosa.
Feitos os estudos preliminares, a selva foi atacada
simultaneamente em várias frentes. Enquanto turmas
de desmatamento operavam nas extremidades, partindo
de Imperatriz para o norte e do Guamá para o sul,
clareiras eram abertas a distâncias razoáveis para que
novas bases de penetração nelas se estabelecessem. A
primeira dessas clareiras foi aberta do lado do Guamá,
tendo sido logo alargada, a fim de servir como campo
de pouso. Depois outra pista surgiu a cerca de oitenta
quilômetros da primeira, também na região do Guamá.
Em seguida, foi construída a terceira, a 370 quilômertos
do marco zero, no lugar chamado de Açailândia. A
quarta foi aberta no quilômetro 163 e a quinta no
quilômetro 300, justamente o local em que tombou
mortalmente ferido o engenheiro Bernardo Sayão, atingido por uma árvore que, ao ser cortada, desabou sobre
a barraca onde o malogrado técnico patrício examinava
assuntos de serviço com o topógrafo Jorge Dias e outros
auxiliares.
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Assim, para apoio às turmas de penetração — lançamento de víveres e materiais nas picadas e outras
formas de assistência -- transformaram-se em campos
de aviação as seguintes clareiras abertas a partir do
marco zero fincado no Guamá: Km H, Km 92, Km 163,
Km 300 (Saião) e Km 370, Açailândia, distante 72
Km de Impetratriz. A estaca zero se encontra à margem
esquerda do rio Guamá onde será construída uma ponte
de concreto armado. De Belém do Pará até a margem
direita do Guamá, numa distância de 143 km., já se
pode viajar de automóvel, em pista quase toda asfaltada.
Cumpre ressaltar que todas essas pistas foram
abertas a golpe de foice, machado e enxada. Só agora
as máquinas de terraplenagem — tratores, «motoscrappers» e outras —estão penetrando na selva amazônica, arrastando-se das extremidades para o meio
da rodovia.

A solenidade simbólica da derrubada da ú'tima
árvore no traçado da Rodovia «Bernardo Sayão», com
o encontro dos tratores que avançavam pelo túnel da
floresta, estava marcada para o campo de pouso do
Km 163. Todavia, em virtude da precariedade da pista,
onde não puderam chegar a tempo as máquinas destinadas a esse setor, foi a cerimônia transferida para o
campo de Açailândia, já devidamente encascalhado.
Na expectativa da visita do Presidente }u;;>:!ino
Kubitschek, seguimos, com numerosos outros jornalislas,
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para o Km 163. Descemos em um «Beech» pilotado
pelo coronel Camarão, da 1." Zona Aérea. Era o primeiro avião de certo porte a aterrissar ali no coração
da floresta. Antes nele só operavam «teco-tecos» dos
pilotos civis Pedro e Nogueira, ambos de Belém do
Pará, enquanto na frente sul, por ordem do próprio
Presidente da República, havia um helicóptero, sob
comando do capitão Tomás, da FAB, para garantir
assistência permanente às turmas que construíam o
campo onde tombou Bernardo Sayão, na região do Itinga, um dos formadores do Rio Gurupi.
Depois do aparelho do coronel Camarão, desceu
também no 163 um «Douglas» da FAB, conduzindo
material para instalação de um rádio-farol. Nesse avião
viajava o coronel Lino Teixeira, subchefe da Casa
Militar da Presidência e encarregado de fiscalizar o
andamento da construção. O coronel, depois de examinar devidamente a pista de terra batida, chamou o
sargento Gerson Prudente de Jesus, que orientava os
trabalhos das turmas da «Rodobrás», dizendo-lhe:
- Gerson, lamento muito, mais a pista não permite
ainda grande movimento como será o caso no dia da
visita do prrsidente...
O sargento balançou a cabeça:
- E', meu coronel. Isso é porque teiMÉjiovido
torrencialmente. Toda noite chove que parece o Dilúvio...
A desolação não era só do bravo sargento. Era
também de todos os jornalistas, obrigados a um saito
inesperado ao Km 370...
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Fomos testemunhas dos esforços inauditos despendidos pelos trabalhadores da «Redobras», sob responsabilidade do empreiteiro Pedro Galdino e direção do
sargento Gerson, a fim de que a pista ficasse em condições na data prevista — 1.° de fevereiro de 1959.
Cerca de três meses antes aquele local era ainda
inteiramente virgem da presença de qualquer ser humano. Era a floresta que parecia impenetrável. No dia
8 de janeiro ali se fixaram os primeiros mateiros, com
seus machados, seguindo a picada aberta pelas turmas
de exploração, de Benjamin Rondon ,e de desmatamento
do leito da rodovia. A clareira foi rapidamente ampliada e alcançou o comprimento de l . 200 por 200 metros
de largura. Para compactar a pista foi escolhido grosso
tronco de massaranduba, pesando uns três mil quilos
e que os trabalhadores faziam rolar de um lado para
outro. O tronco era revestido com saco de aniagem
dos gêneros consumidos, a fim de reduzir a aderência
da lama.
— Este é o nosso rôlo-compressor, movido a gasolina-muque...
Dizia isso o sargento Gerson, orgulhoso do trabalho do pessoal, que em menos de dois meses havia
transformado uma simples clareira no vasto campo, de
grande importância para a segurança de vôo na Hiléia,
mais ou menos a meio caminho entre Belém e Imperatriz
e Carolina.
Além do tronco de massaranduba outro tipo singular de «rôlo-compressor» foi descoberto pelo Capitão
Cativo, dedicado oficial da FAB empenhado na cons— 107

írução. Mandou ele duas bolas de futebol para que os
trabalhadores disputassem «peladas> na pista, de sorte
a compactá-la nas correrias...
— Aliás — fez o sargento em resposta a uma
observação do repórter — isto aqui não representa o
fruto de um trabalho rotineiro, mas o desfecho de uma
verdadeira epopéia. Este, como os demais campos que
estão servindo para apoio à rodovia, foram abertos no
peito, na raça e na valentia, com o pessoal sujeito a
todas as vícissitudes, aos maiores perigos, inclusive de
bichos ferozes...
Como para confirmar as palavras do sargento,
nesse momento exato atravessou o campo, em disparada,
um bonito guará, de pêlo avermelhado. E o guará ainda
não havia sumido na mata quando, do lado oposto, saiu
de uma picada o mateiro Sebastião Dias, que deixara
de ser carpinteiro em Manaus para assumir a função de
caçador responsável pelo fornecimento de carne de animais silvestres aos trabalhadores naquele campo. Sebastião e mais dois companheiros vinham cada qual com
uma queixada amarrada às costas.
- Os porcos do mato — explicou depois — vivem
aos bandos nesta floresta. Bandos de mais de cem e
até de trezentos, como vimos há dias...

À noite um acontecimento especial animou o pessoal decepcionado com o cancelamento da festa de 1.°
de fevereiro naquele campo. O sargento Gerson havia
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recebido da «Rodobrás» um transmissor de rádio e um
gerador. Os aparelhos entraram em funcionamento e,
graças à diligência do pessoal daquela organização,
bem como do Departamento de Correios e Telégrafos
de Belém, em combinação com o D.C.T. do Rio de
Janeiro, os jornalistas puderam falar daquele longínquo
ponto do território nacional para a Capital Federal.
— Aqui é a voz da selva... — pilheriou ao microfone o médico Emílio Hidal, que integrava a caravana
jornalística.
E — fato curioso — como antes havia acontecido,
quando da passagem do guará pela pista, também nesse
momento exato ouviu-se um grito desesperado. A cerca
de 300 metros do local do transmissor, havia o sargento
erguido uma barraca de lona, aberta dos ladns, e em
cujos suportes os jornalistas dependuraram redes para
o sono reparador das fadigas do dia. Muitos já atavam
dormindo quando o grito ecoou por todo o carr.f o. Era
um repórter que sentira na mão as lambidas de um
animal, que fugiu com o reboliço logo formado no
acampamento...
— Era uma onça! — afirmava nervoso.
Voluntários logo se apresentaram para a caçada
ao longo do campo quando o bicho reapareceu... mansamente. Era apenas um cachorro pertencente a um
mateiro.

Ao anoitecer vimos turmas e turmas de aachadeu-os
saindo das picadas na floresta para o rancho. Uns
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portavam rifles, outros apenas o machado, a foice ou
a enxada. A maior parte dos trabalhadores, entretanto,
permanecia nas linhas avançadas, recebendo alimentos
atirados dos aviões dos pilotos Nogueira e Pedro. Para
orientar os aviadores, esses mateiros isolados acendem
fogueiras, cuja fumaça marca os pontos onde devem
ser feitos os arremesses de gêneros. De todos esses
bravos só ouvimos palavras de entusiasmo pelo trabalho
que realizam. Um deles salientou:
— Esta estrada merece todos os sacrifícios. São
sacrifícios pelo Brasil. Amanhã os meus filhos, que
estão em Belém, não sentirão o que eu senti durante
a guerra, com a cidade isolada do resto do mundo...
Se outros motivos não existissem para justificar a
construção da rodovia «Bernardo Sayão», bastaria o
alegado por esse modesto trabalhador. E' uma lição
que muita gente do sul precisa aprender...

A MORTE CANCELOU O ENCONTRO
DOS BANDEIRANTES
A Nação ainda não estava refeita da emoção causada com a morte do engenheiro Bernardo Sayão, um
dos comandantes da abertura da rodovia Brasília-Belém,
quando nova notícia trágica veio da capital do Pará:
havia tombado outro general da grande batalha que
está rasgando as selvas amazônicas de norte a s jl.
Tratava-se do engenheiro Rui Luiz de Almeida, jovem
técnico que, como Sayão, estava se devotando de corpo
e alma a essa tarefa gigantesca de construir uma verdadeira coluna vertebral no «hinterland» brasileiro, um
novo meridiano de Tordesilhas em asfalto, derrubando
o tabu secular da invencibilidade da floresta e abrindo
novas e auspiciosas perspectivas de progresso ao país.
A morte de Rui de Almeida constituiu uma grande
perda nessa batalha da civilização e da conquista efetiva
da Hiléia pelos brasileiros. Era ele na frente do Guamá
o que Sayão representava na frente de Imperatriz. Um
comandava os tratores que investiam pela floresta a
dentro, na direção sul, enquanto o outro dirigia a ofensiva na direção norte. Ambos tinham um encontro
marcado em plena selva, no dia 1.° de fevereiro, quando
as lâminas de seus tratores deveriam derrubar as últimas
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árvores do roteiro da grande rodovia de mais de 2.200
quilômetros, na presença do presidente Juscelino Kubitschek. A morte, entretanto, veio impedir que os dois
técnicos e idealistas, os dois grandes bandeirantes do
Século XX, pudessem presenciar o espetáculo de tanta
significação cívica.

Recentemente, repórteres dos «Diários Associados»
(do Diário da Noite e de «O Cruzeiro») tiveram o
ensejo de percorrer o trecho da rodovia que, partindo
de Belém, já se encontra asfaltado, na direção do Guamã.
Os tratores de Rui Almeida roncavam na floresta, dia
e noite, numa «metálica sinfonia de progresso», como o
disseram Arlindo Silva e Ubiratan de Lemos. E, nessa
ocasião, falando aos nossos companheiros de «O Cruzeiro», Rui de Almeida disse com justo orgulho de
profissional consciente da importância do trabalho que
realizava com tanto entusiasmo:
— «O avanço médio é de dois quilômetros por dia,
seja verão ou inverno. Só temos uma preocupação:
chegar a Brasília».

podemos dizer que Rui de Almeida foi também vítima
do Curupira, esse demônio de pés às avessas que guarda
as selvas contra as incursões do civilizado.
Como o disse o brilhante cronista, naquela verdadeira jóia literária, foi o Curupira o culpado da
morte de Sayão. Foi o endiabrado quem fez aquela
árvore gigantesca tombar em cheio sobre o pioneiro que
lhe invadia os domínios e procurava desvendar os mistérios da natureza virgem. Podemos repetir Pongetti,
dizendo que foi o Curupira, quem fez surgir, inopinadamente, na estrada que os possantes tratores de Rui de
Almeida haviam aberto para o progresso, o obstáculo
que viria colher o automóvel por ele próprio dirigido,
acarretando-lhe a morte trágica.
Não obstante, podemos dizer também que nenhuma
artimanha do Curupira há-de impedir que se concretize
essa obra ciclópica de brasilidade e de civilização, como
o é a rodovia Brasília-Belém do Pará. Outros pioneiros,
outros bravos bandeirantes, irão preencher os claros
nas frentes de batalha, enfrentando o Curupira...

Rui de Almeida sabia que chegar a Brasília era
chegar ao novo coração do Brasil, era completar o
sistema de circulação das imensas riquezas que se estão
integrando na vida econômica nacional.

Para usar de uma imagem de Pongetti, ao escrever
admirável crônica em homenagem à memória de Sayão,
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porá? Uma ferrovia constitui empreendimento inflacionário?!...

INFLAÇÃO E FERROVIAS
Em dias de novembro de 1958, tivemos a oportunidade de visitar as obras de construção de Brasília.
Nessa ocasião, aqui no Rio de Janeiro, lavrava tremenda
discussão, provocada pela decisão udenista de apontar
a construção da Nova Capital como obra visceralmente
inflacionária, responsável por todos os males — aliás,
bem crônicos — que afligem a República...
Contrariando tudo quanto a experiência mundial
tem consagrado como arma de combate à inflação —
a realização de grandes obras públicas, com absorção
dos excessos de capitais e garantia de trabalho a grandes
massas obreiras — a direção udenista surpreendeu a
Nação com a explosão de recalques tipicamente políticos.
O problema não era propriamente o combate a Brasília,
mas a guerra sem tréguas ao governo que está conquistando a glória de construí-la...
E percorrendo, em Brasília, a Esplanada Ferroviária, bem como o leito já pronto, ao longo do rio Saia
Velha, para receber os trilhos de ferro, por onde a Nova
Capital se ligará com Pirapora e Belo Horizonte, ficamos a conjecturar sobre as acusações udenistas: seria
inflacionário o prolongamento dos trilhos da Central,
naqueles 490 quilômetros que separam Brasília de Pira114

Do ponto dt vista da paixão política, inflacionária
é qualquer iniciativa que acarrete despesas ao Tesouro,
mesmo que se trate da execução de plano capaz de
desencadear um surto de progresso...
Uma ferrovia tem sempre a possibilidade de favorecer o desenvolvimento das regiões atravessadas pelos
seus trilhos. Assim sendo, não há raciocínio, por mais
sofistico, suficientemente forte, para condenar «a priori»
um empreendimento dessa natureza.
No caso do prolongamento ferroviário PiraporaBrasília a tese inflacionária não resiste à mais leve
análise. Temos para nós que Brasília, no caso em tela,
significa muito menos, do ponto de vista estritamente
econômico, do que a vasta região a ser cortada pelo
caminho de ferro. Brasília representa o agente catalizador, enquanto essa região abrange a área da barragem
de Três Marias, cujas turbinas, que vão ser acionadas
pelas águas do rio São Francisco, produzirão energia da
ordem de meio milhão de cavalos-vapor. Quantas indústrias poderão surgir nesse imenso território? Até
onde poderão chegar as atividades agropecuárias incentivadas com as facilidades de trnsportes?
Na verdade, ferrovia é um ônus com que a Nação
não pode deixar de arcar, sobretudo nos tempos modernos, em que a inversão de capitais particulares perdeu o sentido pioneiro de velhas épocas. Nenhuma
empresa privada se arrisca a investimentos de tanta
monta sem a escora do Tesouro, quer mediante sub— 115

venções diretas, quer através de outras operações de
apoio disfarçado, aval, etc.
Há algum tempo, na Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, da Câmara Federal,
essa verdade ficou bem configurada, definida, marcada.
O fato é que o citado órgão andava a estudar o problema da ligação ferroviária de Brasília com o resto do
País. Uma das mais ricas empresas nacionais —- a
Paulista, foi convidada a dar um pronunciamento a respeito. E o seu representante não recorreu a metáforas
ao abordar a questão: a companhia estava às ordens do
Governo para qualquer empreitada, mas desde que
recebesse os meios indispensáveis, pois nada poderia
destinar de seus próprios recursos a cometimento de
tamanho vulto...
A atitude da Paulista é a de todas as empresas
particulares diante de um problema dessa magnitude.
Ficou bem caracterizada nos comentários que eminente
técnico ferroviário teceu sobre o assunto, quando também convocado a depor perante a mesma Comissão
parlamentar. Esse técnico, fazendo um confronto entre
a Mogiana e a Paulista, salientou:
— «A Mogiana sempre foi pioneira. A Paulista
nunca usou esse sistema. Ela vai atrás do progresso».
E mais:
— «Quer dizer, a Paulista — não é nenhuma
crítica — o que ela faz é humano... Ela quer encontrar
uma zona boa já feita. Em Bauru, por exemplo, quem
chegou lá em primeiro lugar foi a Sorocabana. Quando
a Paulista viu que a zona estava progredindo, foi para
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lá. Não podendo alcançar uma zona boa, ela fica onde
está. Isto não é critica. É humano...»
Nesses depoimentos — são recentes, todos de
1957... -- ficou definida a situação. Sem a cobertura
do Tesouro nenhum pioneirismo ferroviário privado!...
Que modernamente os capitais pri/ados vivem sedentos
de altos dividendosl...
Portanto, faz muito bem o Governo em acelerar a
construção ferroviária tanto pela Central do Brasil,
como pela Estrada de Ferro de Goiás, de sorte a estabelecer a ligação de Brasília com Belo Horizonte e
São Paulo, sem esperar pelo concurso espontâneo das
empresas particulares. Elas irão depois, na esteira do
progresso...
Poderíamos, aqui, parafrasear o grande Pereira
Passos, quando, em 1869, apresentou Relatório ao Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas,
Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão, sobre o
prolongamento da Estrada de Ferro D. Pedro II (hoje
Central do Brasil), em demanda do Rio São Francisco:
«A experiência que temos tido nestes últimos quinze
anos deve ter-nos convencido de sobra que não podemos e não devemos contar somente com a organização
de companhias estrangeiras para chegarmos ao São
Francisco».
Porque, na verdade, para ultrapassarmos hoje o
São Francisco, unindo Pirapora a Brasília, também não
podemos contar, nem com companhias estrangeiras, nem
com empresas nacionais, cujos capitais exigem altos juros
imediatos, e não a longo prazo como no caso de investi— 117

mentos pioneiros em derredor da construção da Nova
Capital.
Esses investimentos hão de produzir os frutos almejados, porque não têm o caráter inflacionário que o
derrotismo dos políticos delirantes pretende atribuir-lhes.
As estradas de ferro criam riquezas que compensam
fartamente as inversões de capitais, sobretudo através
de regiões tão promissoras como as que se estendem do
Vale do São Francisco ao Planalto Goiano.

«DISPARATE»
Há dia lemos surpreendente artigo do escritor e
jornalista Gustavo Corção, qualificando de «disparate»
a rodovia Brasília-Belém do Pará. O ilustre articulista
comentava a oração de paraninfo, pronunciada pelo
Presidente J. K. na Escola de Engenharia do Recife e,
entre outras opiniões de caráter estritamente político,
adiantou aquele «disparate» para qualificar uma das
mais notáveis realizações dos nossos tempos.
É óbvio que não pretendemos arvorar-nos em censores do ilustre homem de letras, cujas cãs lhe dão até
mesmo o direito de considerar como doutos argumentos,
jurídicos ou técnicos, simples desaforos ou desabafos
ditados pela paixão política. O direito de xingamento é
uma das maravilhas da democracia e não iríamos nós —
que, às vezes, necessitamos também de recorrer a tais
desabafos... — criticá-lo por isso.
Mas não podemos conter o nosso espanto diante
da qualificação dada àquela obra de redenção de uma
das áreas mais extensas do imenso vazio demográfico do
Brasil. Daí o nosso insopitável desejo de lhe oferecer
esta contradita, embora pálida, sem ter a aureolar as
nossas palavras a autoridade de um nome tão prestigioso
como o do provecto articulista.
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A ligação Norte-Sul não é uma invenção do Presidente J . K . para justificar o seu Governo, como não o
é Brasília, velho imperativo constitucional. Muito antes
do atual Governo as duas coisas já eram verdadeiros
anseios de quantos se quedavam a cismar sobre os problemas nacionais.
O próprio nome Brasília surgiu do gênio de José
Bonifácio, o Patriarca da Independência, nas suas preocupações de estadista diante da vastidão territorial deste
país. E a ligação do Planalto Central com Belém do
Pará, rasgando as misteriosas selvas amazônicas, constituiu sempre um sonho acalentado ardentemente pelos
patriotas clarividentes, como o General Couto de Magalhães, que imaginou realizar o grande empreendimento
com alguns barcos que pudessem vencer as corredeiras
do rio Araguaia.
Tal sonho jamais saiu das cogitações dos homens
do Planalto, nem dos que no litoral a eles se irmanavam
nos mesmos propósitos de vencer o isolamento que tanto
diferencia o desenvolvimento nas regiões do país, quando
as benesses do progresso deveriam espalhar-se de modo
mais harmônico, sem esses gritantes desníveis que dividem indisfarçàvelmente os Estados brasileiros entre
ricos e pobres. Poderíamos citar, como exemplo dessa
preocupação, o engenheiro Bernardo Sayão, cujos esforços em prol da ligação Anápolis-Belém do Pará
chegou a merecer belo artigo de John dos Passos, quando
o festejado escritor norteamericano nos visitou há uns
dez anos, em fins de 1948, ou princípios de 19-49. Esse
artigo, estampado na revista «Life», naquela época,
mostrava que os brasileiros esclarecidos não poderiam
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deixar de ter os olhos fitos no Norte, na ânsia daquela
ligação, que viria valorizar o próprio coração do Brasil,
onde a natureza ainda não estava conquistada e onde
poderia surgir realmente uma grande civilização, como
na visão profética de São João Bosco, em 1883.
Já um decênio antes de Bernardo Sayão, o próprio
autor destas linhas, quando se iniciava como repórter do
«Diário da Noite», em 1939, teve oportunidade de
colher os reclamos das rarefeitas populações do Araguaia, no sentido do estabelecimento de comunicações
com Belém do Pará e, ainda, para o Sul, com a
bacia do Prata. Mostramos, naquela ocasião, o criminoso abandono em que viviam seus minguados habitantes. Viviam em plena miséria dentro de um cenário das
mais deslumbrantes riquezas. Ali, naquele tempo, como
então assinalamos para evidenciar os contrastes da
realidade no «hinterland» brasileiro, um quilo de ouro
valia menos que um pedaço de toucinho, uma lata de
gordura, ou um quilo de sal para temperar a caça ou o
pescado que sustentavam os moradores isolados do
mundo...
Naquele tempo o Presidente Getúlio Vargas projetava uma visita à Ilha do Bananal e as populações
ribeirinhas do Araguaia lhe preparavam um apelo veemente, no sentido de serem renovados os esforços
patrióticos de Couto de Magalhães, de sorte que.
assegurado o transporte mais fácil e regular, pela via
fluvial, pudesse a produção desenvolver-se, com a
criação de novos núcleos demográficos naqueles ermos,
naquelas vastas e fertilíssimas terras até hoje ainda
praticamente abandonadas. Seria a autêntica «Marcha
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para o Oeste», impulsionada pela sedução das riquezas
que dormiam e ainda dormem sem aproveitamento, sem
integração à vida econômica nacional.

dente aos que lutam para que esses vazios sejam colonizados pelos próprios brasileiros ou as correntes imigratórias aqui chegadas espontânea e pacificamente.

Passaram-se os anos. Os velhos sonhos se avivam
cada vez mais, espicaçados nos últimos tempos pelos
apetites dos Institutos da Hiléia e quejandas. As teorias
do «espaço vital» não morreram e, hoje em dia, embora
sem o colorido politico dos nazi-fascistas, muitos autores
estrangeiros têm escrito que os vazios territoriais do
Brasil representam como que uma afronta aos povos
atormentados pela fome. Esses escritores reclamam a
«internacionalização» da Amazônia, porque os brasileiros não cuidam de aproveitá-la em favor da civilização.

Queremos crer que, tachando a rodovia BrasiliaBelém como simples «disparate», naturalmente o ilustre
escritor adotou instintivamente a tese dos que consideram antieconômica qualquer estrada - - rodovia ou
ferrovia •—• que não sirva de imediato a núcleos demográficos progressistas já existentes nos respectivos
traçados. Na verdade, já ouvimos, ainda recentemente,
de conhecido «técnico», a afirmação solene de que
estradas não devem ser abertas para ligar pontos distantes, mas para servirem de pronto a populações
laboriosas e produtoras, já fixadas ao longo dos traçados estudados...
A esse «técnico» não interessava a possibilidade
mais remota do povoamento, da colonização, das áreas
intermediárias... Pensava justamente o contrário do que,
há um século, preconizava o grande engenheiro Antônio
Pereira Rebouças Filho, que deixou à posteridade esta
esplêndida lição:
— «Abrir estradas é por si só colonizar».

Escrevendo, como o fez, contra a maior das tentativas nacionais para aproveitamento, pelos próprios brasileiros, dessas imensas áreas despovoadas, como as que
se encontram no traçado Brasilia-Belém do Pará, o
ilustre escritor Gustavo Corção presta um péssimo serviço a este país, justificando aqueles seus colegas
estrangeiros que protestam contra os vazios territoriais
do Brasil num mundo pletórico de gente faminta...

Não queremos cometer a injustiça de atribuir ao
Sr. Gustavo Corção o propósito deliberado de fortalecer
aquelas correntes externas que pretendem conquistar, na
base de velhas doutrinas com novas encadernações, e
que se dizem inspiradas em interesses humanos e sociais
do mundo moderno, os vazios de parte do território
brasileiro. O que nele estranhamos é a crítica contun122 —

Aquele absurdo pensamento, que reflete o espírito
mercantilista de certas camadas influentes neste nossos
tempos •— e elas tanto pertencem à Oposição como ao
próprio Governo... - - deve ser repelido. Não pode
prevalecer, mesmo defendido por penas brilhantes como
a do escritor Gustavo Corção. De nossa parte, preferimos adotar o pensamento dos pioneiros, daqueles que
rasgaram as primeiras estradas brasileiras, aproveitando
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não raro os traçados das picadas abertas pelos bandeirantes na rota do ouro e do diamante.
Prevalecesse aquele pensamento, aquela tese esdrúxula do imediatismo econômico na construção de
estradas, não teríamos muitas obras relevantes no passado, nem no presente, como essas da rodovia BrasiliaBelém e as das ligações rodo e ferroviárias com o
Paraguai, todas em pleno andamento para honra e
glória dos seus executores. A este propósito vale a pena
transcrever um trecho dos escritos de Mauá, como
resposta definitiva aos críticos que teimam em baralhar
mesquinhas questões políticas com problemas de transcendência para o próprio futuro do país. Salientando
a significação da construção de ferrovias, que deveriam,
cortar os vazios que ainda subsistem em nossos dias,
tanto na direção do Paraguai como da Bolívia, escreveu
o grande brasileiro em 1875, sobre a projetada «Estrada
de Ferro Paraná a Mato Grosso»:

ridade, e recursos inexauríveis derramados sobre a vasta
extensão do seu imenso território»
Escreveu ainda o grande e genial Mauá:
«Aqueles a quem faltam a energia e força de
vontade necessárias para levar ao cabo cometimentos
de alcance elevado, impugnam com mordaz severidade
todo o esforço dos poucos que entre nós ousam arrostar
as dificuldades e os perigos da iniciativa de qualquer
idéia útil, que pela sua magnitude não pode caber
dentro da medida estreita a que a mediocridade quer
sempre sujeitar o que não está em suas forças apreciar».
Essas palavras, quase seculares, podem ser repetidas em nossos dias, como retrato da mais palpitante
atualidade...

«Apesar de eu ter consentido, antes da minha partida para a Europa nesse ano, em associar-me a essa
idéia, que encarei, logo que me foi sugerida, como um
pensamento vasto e fecundo, sendo o primeiro passo
para a realização da via férrea, que tem de atravessar
a América do Sul em época mais ou menos distante,
todavia não esperei que semelhante concessão nos fosse
feita, pois me são por demais conhecidos os embaraços
que os espíritos rotineiros e de idéias mesquinhas opõem
à ação do Governo no tocante à realização de qualquer
dos muitos melhoramentos materiais de que carece o
abençoado torrão que constitui o majestoso Império do
Brasil, para converter em riqueza os germes de prospe124
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REDENÇÃO NACIONAL
Alguns políticos de projeção no cenário nacional
•continuam a insistir no combate a Brasília. Um combate
que logo revela suas origens espúrias: a paixão política
mais destrambelhada, capaz de todos os sofismas para
consecução de determinados objetivos. E, nas distorções
mais gritantes, retratam um quadro irreal das conseqüências da mudança, com insinuações malévolas, sugerindo fantasias delirantes e gerando temores injustificáveis sobretudo no espírito sempre crédulo das
massas trabalhadoras dos aglomerados do litoral.
A demagogia anti-Brasília insiste, sobretudo, na
tecla do açodamento na marcha das obras e no pretenso
caráter inflacionário da construção da nova capital. O
açodamento só é condenável na imaginação desses
apaixonados, pois todos sabem muito bem — e são
homens de inteligência e cultura — que um princípio
rotineiro de qualquer construção é a rapidez, a velocidade, como fator de economia, segundo o disse recentemente Oscar Niemeyer ao repelir críticas desse jaez.
Inflacionária também Brasília não é absolutamente, pois
não está acarretando desemprego em massa, o que seria
um sintoma alarmante de enxúndia econômica e financeira, capaz de asfixiar a nação, tolhendo-lhe a capaci126 —

dade de criar novas fontes de riqueza. Ao contrário,
Brasília está dinamizando a economia nacional, abrindo
novas oportunidades de trabalho e de produção a uma
parte considerável da população brasileira, arejando o
ambiente e espraiando o campo de ação dos espíritos
realmente empreendedores dos tempos modernos.

Um simples golpe de vista nos mapas econômicos
do país basta para evidenciar a imperiosa necessidade
do povoamento do nosso vasto «hinterland», como primeiro passo para a exploração dos imensos recursos que
de outro modo não poderiam ser incorporados ao patrimônio geral. As vastidões desertas do Brasil Central
esperam a seiva vigorosa dos novos bandeirantes para
que se transformem em viçosos celeiros de um mundo
cada vez mais faminto, tanto de víveres como de matérias primas para as atividades que se estão multiplicando graças ao engenho humano na ânsia incessante
de progresso.
Brasília já está exercendo papel preponderante na
conquista da maior parte do território nacional. Já está
funcionando como agente catalizador, gerando novas
energias, com a sua simples presença no coração do
Brasil. Basta olhar as obras que ela está desencadeando,
sobretudo no tocante às rodovias e ferrovias que convergem para o Planalto e rasgam regiões até há pouco
abandonadas, onde raros habitantes viviam no isolamento mais sinistro. Viviam de teimosos, como naquele
«slogan» que certos motoristas brincalhões costumam
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escrever nos parachoques de seus caminhões: «Pobre
vive de teimoso»...
De todas as direções, trilhos de ferro e cintas de
cimento e asfalto caminham para Brasília, revigorando
regiões onde viver era um ato de heroísmo, ou abrindo
novos núcleos demográficos onde antes só existiam os
cerrados desolados ou as florestas virgens.
Sem contar com o prolongamento ferroviário da
Central do Brasil, na direção da Nova Capital, duas
rodovias bastariam para justificar a presença de Brasília: a de Belo Horizonte e a de Belém do Pará. São
raios de progresso que se abrem em todas as direções.
Muitos políticos de nomeada condenaram a ferrovia
e a rodovia que já ultrapassaram Pirapora e estão galgando o Planalto Central nas lindes entre Minas e Goiás.
Condenaram-nas como luxos, esquecidos de que essas
novas artérias atravessam a região do S. Francisco,
precisamente na parte que, em futuro muito próximo,
constituirá um dos centros de maior capacidade de
produção deste país, graças ao potencial hidrelétrico de
Três Marias, que ainda propiciará uma terceira via
para circulação das riquezas, com a regularização do
curso médio do grande rio da unidade nacional.
Também outros políticos condenaram a rodovia de
Brasília a Belém do Pará. Um dos argumentos mais
curiosos dizia que a estrada não devia ser construída
porque não teria finalidade imediata, não atravessaria
regiões habitadas, sequiosas de transporte para sua produção. Mas, justamente porque atravessa regiões desertas, de centenas de quilômetros, completamente
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desabitadas, é que a rodovia deve ser construída, a fim
de abrir o caminho ao povoamento, ao progresso, à
civilização. Aqueles críticos não atinavam e não atinam
com os perigos do isolamento da Amazônia. Não chegaram a despertar com o agouro internacional do Instituto da Hiléia... E continuam a dormir enquanto surge,
alviçareiro o Brasil Novo, com Brasília.

Essas novas artérias que a presença de Brasília
está fazendo irradiar por todo o território nacional vão
ser especialmente a redenção das populações do norte
do país, sobretudo daquela pobre gente martirizada pelo
flagelo das secas, no Nordeste. Não há quem ignore
as riquezas nordestinas e suas incomensuráveis possibilidades de aproveitamento. A proximidade do poder
central, com as facilidades de transportes asseguradas
pelas novas vias de circulação de riquezas — inclusive
o S. Francisco regularizado — permitirá assistência
mais segura na batalha contra os efeitos da estiagem.
E não tardará também a realização de velhos planos de
aproveitamento dos rios Tocantins e Araguaia.
O problema do Tocantins e do Araguaia se assemelha em muitos aspectos ao do São Francisco. Ambos
estão a reclamar outras Três Marias. Ou melhor, estão
oferecendo ao Brasil do futuro a possibilidade da construção de muitas Três Marias, com o aproveitamento de
suas cachoeiras e corredeiras. São duas paralelas de
mais de dois mil quilômetros de lençol dágua cada
uma, à espera de aproveitamento. E obra de tamanho
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porte só seria exeqüível com a existência de Brasília,
a imprimir ritmo novo na vida nacional.
Todas essas possibilidades de desenvolvimento,
com as novas estradas já em plena construção, desvendando novos horizontes ao povo brasileiro, não surgiriam sem Brasília. E realização dessa ordem não pode
ser classificada como inflacionária. Ou os que levantam
esse argumento não sabem o que significa inflação,
esquecidos, talvez, de que este fenômeno se caracteriza
essencialmente pelo desemprego, a privação de trabalho
às grandes massas populares, e não pelo simples ingurgitamento das burras dos tubarões, cada vez mais
cevados em lucros extraordinários, como acontece estranhamente no Brasil...
A despeito dos que agitam a bandeira da falsa
inflação, Brasília precisa ser construída depressa, com
açodamento mesmo, porque essa é uma exigência do
fortalecimento nacional. Ademais, nos tempos modernos,
«o progresso não anda a passo de cagado, mas a jato...

A PROFECIA DE D. BOSCO
Outro dia estivemos - - o coronel Lélio Graça e
este repórter — a folhear um dos vinte volumes dessa
obra prodigiosa dos salesianos: «Memorie Biografiche
di San Giovanni Bosco», editada em Turim, no ano
de 1935, sob direção de Eugênio Ceri. Era o Volume XVI, precisamente aquele que contém uma das mais
extraordinárias profecias sobre a grandeza futura do
Brasil, ou melhor, sobre o início de uma grande civilização no Planalto Central. Dizia D. Bosco, na sua visão
profética, que tantas maravilhas aconteceriam em uma
geração que — feito o cálculo de 60 anos por geração
— corresponde exatamente à atual. E situava entre os
Paralelos 15 e 20, em um ponto onde se formava um
lago, a Terra Prometida, fluente de leite e mel. Entre
os paralelos de 15 e 20 graus levanta-se Brasília, no
sítio onde o represamento do rio Paranoá, destinado a
íilimentar uma grande central-elétrica, vai formar um
lago de mais de 45 quilômetros de extensão.
Foi a 30 de agosto de 1883 que S. João Bosco
teve a sua visão profética sobre a Terra Prometida do
Planalto Central do Brasil, tendo relatado esse fato
maravilhoso durante uma reunião do Capítulo Geral
da sua Congregação, em Turim, no dia 4 de setembro
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do mesmo ano. Um dos seus mais inteligentes colaboradores, D. Lemoyne, anotou todo o relato e depois
submeteu o escrito à aprovação do próprio D. Bosco,
que o corrigiu e acrescentou detalhes que haviam escapado ao seu prestimoso companheiro de apostolado.

Na apreciação da profecia de D. Bosco o que logo
ressalta aos olhos do leitor é o relevo que ele empresta
às ferrovias como fator de progresso. Aliás, a visão
começa quando, arrebatado pelos anjos, D. Bosco se viu
em uma estação ferroviária, onde tomou um trem para
a viagem maravilhosa.
— «Olhai! Seguimos rumo às Cordilheiras!»
O guia espiritual lhe apontava os cenários deslumbrantes daquelas paragens completamente desconhecidas: as selvas da Amazônia, os píncaros dos Andes, a
planura da Patagônia. Mas o olhar do Santo penetrava
também no âmago da terra, divisando as riquezas ocultas
em seu seio e reservadas às gerações do futuro, como a
que agora está realizando de fato a «Marcha para o
Oeste». E assinalava, e repetia, e ressaltava a existência
não apenas de jazidas de metais preciosos, mas, sobretudo, de carvão mineral e de petróleo.
Nessa época os motores ainda engatinhavam pelas
mãos dos seus geniais inventores. O petróleo servia
para competir com o carvão mineral na extração do
querozene ou concorria com as baleias no fornecimento
de parafina para fabricação das velas de iluminação, ou
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era usado como panacéia capaz de realizar curas fabulosas...
E D. Bosco já ressaltava com ênfase a importância
do petróleo, a grandeza dos lençóis no roteiro do seu
sonho admirável:
— «Io vedeva nelle vie viscere delle montagne e nelle profonde latebre delle pianure. Avea
sott'occhio lê ricchezze incomparabili di questi
paesi che un giorno verranno scoperte. Vedeva
miniere numerose di metalli preziosi, cave inesauribili di carbono fossile, depositi di petrolio cosi
abbondanti quali mai finora si trovarono in altri
luoghi. Ma cio non era tutto. Tra il grado 15
e il 20 vi era un seno assai largo e assai lungo
che partiva da un punto ove formavassi un lago.
Allora una você disse ripetutamente: — Quando
si verranno a scavare lê minere nascoste in mezzo
a questi monti, apparirá qui Ia terra promessa
fluente latte e miéle. Sara una richezza inconcepibile».

Coisa curiosa: o sonho profético de D. Bosco
abrange o roteiro que hoje os pesquisadores percorrem
na busca do óleo negro no vale do rio das Amazonas
e seus afluentes. Curioso ainda é que, a cerca de mil e
quinhentos quilômetros ao norte de Brasília, em linha
reta, onde hoje está sendo aberta a grande estrada de
penetração na Hiléia, ligando o Brasil de Norte a Sul
e integrando Belém do Pará no sistema de comunica133
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ções terrestres deste imenso país, justamente numa
paisagem que faz lembrar a descrição de D. Bosco,
nas montanhosas cabeceiras do rio Gurupi, na região
onde um fenômeno telúrico ainda inexplicável fez o rio
Tocantins infletir abruptamente para Oeste, um filho
de Rondon — o topógrafo Benjamin Rondon, ao penetrar pela primeira vez, observou que a formação
geológica era propícia à acumulação de petróleo e
aconselhou pesquisas nessa vasta área. E a observação
é tanto mais relevante quando se sabe que a uns
trezentos quilômetros dessa região, fora da orla onde
começa a floresta virgem, que está sendo agora penetrada, no sul do Maranhão sobretudo na zona de Balsas,
os técnicos da «Petrobrás» encontraram indícios que os
levaram a ali proceder à perfuração de poços pioneiros.

Em 1883, no Brasil, os caminhos de ferro apenas
começavam a galgar o Planalto. E D. Bosco via linhas
férreas a cruzarem todo o Continente, de Norte a Sul
e de Leste a Oeste, de Santos a La Paz, do Rio de
Janeiro e São Paulo ao Uruguai e Argentina. E observava :
— « . . . questa futura linea di ferrovia partendo da La Paz, tocherá Santa Cruz, passerá
per 1'unica apertura che é nei monti Cruz delia
Sierra...»
E fato também extraordinário: pela única abertura
dos Montes de Santa Cruz de Ia Sierra passam hoje
os trilhos da Brasil-Bolívia, construída em virtude do
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Tratado de 1938, que modificou o de Petrópolis, de
1903, o da solução pacífica do caso do Acre. Como
se sabe, o Brasil inverteu nessa obra mais de dois
bilhões de cruzeiros, cujo resgate deverá ser feito com
o petróleo boliviano...
Assim descreve D. Bosco esta parte da sua visão
profética:
— «... questa futura linea di ferrovia partendo de La Paz, toccherá Santa Cruz, passerá
per Túnica apertura che é nei monti Cruz delia
Sierra ed è attraversata dal fiume Guapay; valicherà il fiume Parapiti nella província Chiquitos
delia Bolívia; taglierà 1'estremo lembo nord delia
Republica dei Paraguay; entrerà nella província
di S. Paolo nei Brasile e di qui fará capo a Rio
Janeiro. Da una sfazione intermedia nella provincia di S. Paolo partira forse Ia linea ferroviária
che passando tra il Rio Paraná e il Rio Uruguay
congiungerà Ia capitale dei Brasile colla Repubblica dei Uruguay e colla Repubblica Argentina».

À profecia de D. Bosco constitui também uma
consagração dos anseios patrióticos do Barão de Mauá,
os anseios que estão sendo realizados em nossos dias.
Na verdade, com uma visão muito segura do futuro, o
grande Mauá, em julho de 1875, na defesa da construção de uma estrada de ferro que, partindo do litoral,
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alcançasse Mato Grosso, escreveu estas linhas admiráveis:
— «Ninguém desconhece que o Império do Brasil
patenteia aos olhos de todo o homem pensador que
contempla no «Mapa-Mundi» a extensão de seu território e respectiva posição topográfica, a necessidade
indeclinável de vias de comunicações aperfeiçoadas para
que os tesouros que ele esconde em seus sertões venham
a auxiliar o desenvolvimento dos grandes recursos que
encerra essa zona privilegiada, contribuindo assim para
que a nacionalidade espalhada sobre essa superfície,
alcance, porventura, em um futuro não mui distante, a
posição que lhe compete no congresso das nações, isto é,
o primeiro lugar».

EIXO SÃO PAULO-AMAZÔNIA
Há menos de três anos, ao oficiar a primeira missa
de Brasília, no Planalto ainda deserto, onde hoje resplandecem as obras monumentais da Nova Capital da
República, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota,
Arcebispo de São Paulo, teve uma expressão que, dia a
dia, com o perpassar do tempo, ganha maior sonoridade,
reboando como uma clarinada de redenção nacional:
— «Brasília é o trampolim para a conquista da
Amazônia».
Muitos derrotistas impenitentes atribuíram esse
luminoso pronunciamento de patriotismo e clarividência
a mero gesto de cortesia do Cardeal para com o Presidente Juscelino Kubitschek. Nessa injustiça feita ao
eminente Príncipe da Igreja, eles demonstravam não
apenas a mais crassa ignorância quanto ao problema da
valorização dos espaços vazios do imenso território
brasileiro. Para os derrotistas nada significavam os
apetites imperialistas tantas vezes manifestados no decurso da História e que culminaram ainda recentemente
na frustrada tentativa de internacionalização da Hiléia.
E, ao fazer aquela clamarosa injustiça a D. Carlos,
esqueciam-se, também, das preocupações de Sua Eminência diante do grave problema e de sua longa pregação
para despertar as energias dos governantes sobre a
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necessidade imperiosa da ligação Norte-Sul do Brasil.
Ignoravam que, muito antes do Presidente Kubitschek
ascender ao Poder, já reclamava D. Carlos a conquista
do «hinterland», com a construção de um eixo rodoviário
entre São Paulo e a Amazônia. A idéia de Brasília
ainda dormia, plàcidamente, no berço esplêndido do
texto da Constituição, e o Cardeal de São Paulo, em
admirável conferência proferida no Paço Municipal de
Santos, em maio de 1951, por iniciativa da «Sociedade
Santista dos Amigos da Amazônia», defendia a ligação
Norte-Sul, dizendo:
— «Urge, pois, estabeleçamos o eixo São PauloAmazônia, que será o corredor da vitória econômica,
social e política do Brasil. Será a coluna vertebral do
organismo social e econômico do país. Será o meridiano
central da vida nacional. Será a avenida transbrasiliana,
a ligar Santos, o maior porto de mar brasileiro, a Santarém, o maior porto do Rio-Mar».

Essa conferência de D. Carlos Carmelo, na defesa
patriótica da ligação Norte-Sul do Brasil, foi o começo
da palestra que mantivemos com o novo deputado
federal Sílvio Braga, do PSP do Pará. Sabendo-o
homem de oposição, sobretudo de combate ao governador Barata, desde os seus tempos de estudante,
quisemos conhecer a sua opinião sobre a rodovia Brasília-Belém do Pará. E ele recordou uma saudação
que havia dirigido ao Cardeal D. Carlos Carmelo, por
ocasião do Congresso Eucarístico de Belém, em 1953.
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Assim é que, em solenidade realizada na Associação
Comercial daquela Capital, no dia 17 de agosto daquele
ano, salientou o empenho devotado de D. Carlos na
integração efetiva da Amazônia na comunhão nacional.
Não se falava em Brasília e o sonho de muitos que porfiavam em ver realizada a obra portentosa, da ligação
Norte-Sul, seguia o roteiro de São Paulo-CuiabáSantarém.
Como filho do grande porto de Santarém, Sílvio
Braga exultou com a honra que lhe coube de fazer a
apresentação do Cardeal de São Paulo ao seleto auditório. Depois de recordar que quase 30 anos antes,
em 1922, perante o II Congresso Ferroviário Sul-Americano e o Congresso Internacional de Engenharia, o
ilustre mestre Agostinho dos Reis havia sugerido a
construção de uma ferrovia entre Cuiabá e Santarém,
como o sistema de comunicação mais rápido e econômico
entre as bacias do Amazonas e do Prata, exaltou a
pregação cívica do Cardeal D. Carlos, em prol do
mesmo ideal. Disse o então deputado oposicionista
Sílvio Braga:
— «Não sei de nada mais atual, de nada que mais
nos deva preocupar no presente momento do que o
problema da ligação Norte-Sul, através de estrada de
ferre ou de estrada de rodagem, aproximando pontos
extremos do Brasil e vitalizando regiões remotas da
Nação».
E mais:
— «O eixo São Paulo-Amazõnia é a bandeira de
luta que levantastes em Santos e que desfraldamos nos
céus do Brasil, Senhor Cardeal!».
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Na recordação desses fatos históricos estava definida a posição do deputado Sílvio Braga diante de
Brasília e da rodovia Brasília-Belém do Pará, o novo
roteiro, o eixo portentoso, cuja abertura a construção
da Nova Capital veio possibilitar através de selvas que
desafiaram a penetração do homem civilizado desde os
tempos do Descobrimento do Brasil.
— Obras dessa magnitude — disse-nos o deputado
Sílvio Braga — estão muito acima das dissensões políticas. Só os ignorantes e os cegos pela paixão partidária,
poderão combatê-las. Sou intransigentemente de Brasília e da ligação Norte-Sul...
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