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Apresentação
O Instituto Camargo Corrêa (ICC) atua nas comunidades
em que as empresas do Grupo Camargo Corrêa estão inseridas.
Sua missão é articular e fortalecer organizações que contribuam
para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens,
visando ao desenvolvimento comunitário sustentável.
O intuito é fortalecer vínculos entre empresa e comunidade,
de forma a contribuir para a transformação social. Em 2010,
no seu décimo aniversário de fundação, o ICC desenvolve cerca
de 90 projetos em 44 municípios de 14 estados brasileiros.
Entre eles estão Juruti (PA) e Porto Velho (RO). A implantação
e definição das ações sociais são sempre realizadas em conjunto
com a comunidade. Uma de nossas crenças é o respeito
e a valorização da história, cultura e potencialidades das
comunidades onde estamos presentes. Nós acreditamos
que a constituição da memória e da identidade é essencial
para a coesão social. Assim, firmamos esta parceria com
o Museu da Pessoa. Nesta publicação as histórias de moradores
se entrelaçam, formando um rico painel da cultura do norte
do país. Disseminar esta cultura também faz parte da missão
do Instituto Camargo Corrêa.
Instituto Camargo Corrêa

Introdução
Desde 2006 o Museu da Pessoa viaja pelo país com o Projeto
Memórias dos Brasileiros. Nessa trajetória, já gravamos a história
de vida de pessoas dos mais diversos lugares do Brasil. Em 2010,
fizemos as malas com destino à Amazônia, mais especificamente
ao Pará e Rondônia, a fim de registrar a história de pessoas
que vivem em regiões em transformação. Na cidade de Juruti (PA)
e nas comunidades vizinhas, ouvimos relatos de pessoas que
convivem com as mudanças e permanências causadas pela entrada
de empresas exploradoras de bauxita. Em Jaci-Paraná (RO),
Mutum-Paraná (RO) e arredores, conhecemos as percepções
de quem convive com a construção de uma hidrelétrica que
vai alagar parte da região. Neste livro, você encontra fragmentos
da vida dessas pessoas: histórias, causos, saberes e sonhos.
A história de cada uma delas vai se ligando à da outra, formando
uma cadeia, um grande elo que as une e as fortalece para enfrentar
um futuro que chega tão rápido e é tão imprevisível.
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Eu aprendi
sozinha a rezar
Eu aprendi sozinha a rezar. Isso foi de mim
mesma, sabe? Porque uma vez eu era pequenininha
e um menininho se engasgou. Eu fui, rezei e ele melhorou.
Eu sou assim, eu rezo pra qualquer pessoa. E quando
a espinha não sai, quando ela é muito grande, eu dou
um remédio pra pessoa provocar o vômito e sair.
Eu não aprendi com ninguém.
Eu tenho uma pessoa que me guia, sabe? Quando eu
saio fora das coisas, ela me castiga muito. Mas quando não,
ela me acompanha pra tudo quanto é canto. Ela me livra
de tudo quanto é mal, me protege na minha casa.
Mas quando eu faço as coisas contra ela, ela me castiga,
me faz adoecer, ela me faz ficar com raiva.
É uma mulher morena. Ela aparece desde que eu era
pequenininha, porque esse dom que eu tenho é de
nascença, desde quando

eu nasci.

Dulce Sardinha de Vasconcelos
nasceu em Alter do Chão (PA), em 1942
Leia entrevista inteira aqui
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Nasceu uma grande
mulher, uma rezadeira
Quando eu nasci, a parteira já falou pra minha mãe:
“Ah, nasceu uma grande mulher, uma rezadeira, que talvez
vá salvar muitas vidas.” Isso porque eu tinha uma cruz
vermelha tipo de sangue na minha cabeça. De criança,
eu falava coisas pros outros que diziam que eu nem sabia
o que falava, mas dava certo. Foi assim que eu comecei
a arrumar essas pessoas que até hoje são como meus
seguidores. Já tratei dos pais, já tratei dos filhos, já fui pros
netos, já estou pra ir pros bisnetos daqueles.
Mas de pequena eu sentia muita vontade de estudar.
Eu via na minha comunidade as crianças e as pessoas muito
doentes, e eu gostaria de ter estudado pra ser uma médica.
Não deu. Então eu tenho o meu lema: eu ajudo você e,
se você acha que deve me ajudar, você me ajuda. Eu acho
que eu gosto das pessoas de graça. A prática é a verdadeira
escola com quem eu aprendi. Foi sozinha.
Domingas Coimbra de Souza
nasceu em Paraná do Ana Rosa, Juruti (PA), em 1948
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Foi em casa mesmo
que eu tive meus filhos
Foi sozinha, em casa mesmo, que eu tive meus filhos.
Sentia o aperto que dá quando está pra vir e tinha.
Agora, quando a placenta ficava, era aquele sacolejo
na barriga pra poder tirar a placenta. O parto era assim
naquela época: fervia água e já deixava pronta.
O ferro já estava no fogo. Limpava bem aquele ferro,
colocava no fogo, cortava o umbigo. Cortava o umbigo
com a tesoura e amarrava, queimava bem queimado,
colocava aquele algodão e embrulhava, amarrava com
tudo na barriga da criança. E com uns três dias, caía.
Pronto, ficava livre. Pegava a água, destemperava
a água e dava banho nas crianças. Então era assim
que a gente fazia, era em casa.

Maria Sebastiana Alzier Marialva
nasceu na comunidade Castanhal, Juruti (PA), em 1934
Leia entrevista inteira aqui
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Eu tive muita dificuldade
pra aprender o ABC
Era em casa mesmo que nascia. Minha mãe teve quatro abortos
e dez que vingaram. Nasci na comunidade Castanhal. Nós vivemos
da agricultura. Pra alimentação, a gente pescava, porque era muito
difícil comprar. Quando a gente começava a andar um pouquinho,
aí duns quatro anos, já ia tudo trabalhar.
Quando fui estudar, eu tive muita dificuldade pra aprender o ABC.
Não conseguia juntar as letras. Não entendia mesmo como. Eu só
estudei até a terceira série, mas o aprendizado maior que eu tive foi
quando eu fui participar do primeiro encontro de Campanha
da Fraternidade, que seria “Preserve o que é de todos”. Isso aí
eu me lembro bem, da gente aprender sobre a natureza e a ligar
com a Bíblia e com a comunidade. A gente discutia como podia ter um
relacionamento mais amigável, para não desmatar tanto. Eu não tinha
esse conhecimento. Esse pontapé foi dado foi na Igreja.

Manoel Marialva da Silva
nasceu na comunidade Castanhal, Juruti (PA), em 1962
Leia entrevista inteira aqui
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Foi na igreja que eu
comecei a trabalhar
Foi na igreja que eu comecei a trabalhar
de marceneiro. Eu fiz essa laje que até hoje tem.
Foi depois que eu entrei lá pra trabalhar de marceneiro
na paróquia em que foi feito todo aquele mundo de torre.
Tudo passou pela minha administração. Tinha quatro,
cinco ajudantes, mas o responsável era eu. Tudo que
era preciso, todas aquelas obras ali, fui eu que administrei.
A madeira própria pra essas obras é a itaúba,
e tem outra boa também, maçaranduba. São boas pela
durabilidade. A itaúba, ela tem muita utilidade, porque
pode botar na terra, pode botar na água, pode botar no sol,
onde botar ela tem durabilidade. A maçaranduba nunca
estraga na água, é pra filhos e netos. Dessas obras que
eu fiz, a escola paroquial foi uma das primeiras. Entrei lá
em 1955 e em 1956 começamos a fazer a escola.

Parísio Silva nasceu em Juruti (PA), em 1933
Leia entrevista inteira aqui
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Eu achei que devia
organizar o povo
A escola eu não consegui acabar. Parei porque optei.
Para poder ajudar em casa. Todo dia eu tinha que sair
para o mato para derrubar um pau para fazer banco para
a gente vender. Então colocar numa canoa e sair vendendo
nas comunidades, trocando por farinha. Essa farinha a gente
pegava no fim de semana e vendia no comércio,
trocava por mercadoria.
Assim eu cresci, quando um belo dia a irmã Brunildes me
chamou para dar curso de Liturgia. Eu achei que a gente deveria
organizar o povo aqui dentro. Começamos a fazer com as irmãs
as reuniões nas comunidades. Ela já veio pregando uma mensagem
de que a gente tinha que lutar para que essas terras fossem legalizadas.
O primeiro enfrentamento que nós fizemos foi segurar uma
jangada com 124 toras de madeira. E a gente segurou. Foi nessa
primeira luta que a gente descobriu o que tinha por trás dessa
região aqui com a questão das terras.
Gerdeonor Pereira dos Santos
nasceu em Vila Muirapinima, Juruti Velho (PA), em 1973
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Madereiro é bicho
feio, ele manda matar
A questão das terras aqui na comunidade do
Piranha é complicada. Tinha uma pessoa rica em uma área
grande chamada Jaralândia, e aí o pessoal começou a ir pra
cima da área pra plantar roça. Ele brigou com o pessoal.
Aí o sindicato se envolveu e o pessoal foi pra cima do lote
lá e foi aquela briga. Isso aí levou uns dois anos, e daí que
surgiu esse assentamento. O cara perdeu a questão porque
não tinha direito, não tinha nenhum documento, ele não
pagava nada pelo terreno.
Mas ainda tem madeireiro. A gente denuncia
e não aparece ninguém, os caras continuam a invadir lote,
continuam tirando madeira e não tem pra quem apelar
aqui. Madeireiro é bicho feio, ele manda matar, dá medo.
Ninguém vai meter a cara lá pra levar um tiro.
É uma grande dificuldade.

Norbertino da Silva Pereira
nasceu na comunidade Lago do Piranha, Juruti (PA), em 1954
Leia entrevista inteira aqui
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O impacto na
agricultura familiar
foi desastroso
É uma grande dificuldade ser presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e trabalhar com os grileiros de terras. A gente
chega até a ser ameaçado de morte. Eu passei diversas vezes por isso.
Ainda por cima, eu não estou lembrado o ano, mas há muitos
anos veio um pessoal fazer umas pesquisas aqui na região e já se
falava que era uma mineradora de bauxita que vinha. Ninguém nem
pensava que vinha, mas quando foi agora, ultimamente. foi aprovado
mesmo, foi licenciado, e a Camargo Corrêa veio, depois veio a Alcoa.
Eles trouxeram um bocado de coisas boas, isso nem se discute,
mas, infelizmente, não só de beleza vive o homem; tem um bocado
de coisa errada também. O impacto na agricultura familiar foi
desastroso. Os filhos dos produtores que trabalhavam lá na zona rural
foram se empregando, vieram pra cidade, então eles deixaram
de ser produtores e passaram a ser consumidores. Mudou tudo,
porque antes o povo vivia na coletividade.
Pedro Lima Silveira
nasceu na comunidade Retiro, Juruti (PA), em 1953
Leia entrevista inteira aqui
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No povo, eu descobri
muita sabedoria
O povo vivia na coletividade aqui, era um povo
solidário. O meu vizinho, se ele fosse pescar hoje e se eu não
fosse amanhã, ele pegava o peixe e me dava, ele ia dando
para os vizinhos também. Eram assim os mesmos costumes
dos nossos antepassados, dos índios, no trabalho putirum.
Ninguém conhecia aqui o negócio de mutirão,
isso é coisa lá do sul. No nosso linguajar aqui é putirum.
Meu objetivo sempre foi fazer uma massa, aglomerar
o povo na educação, naquilo que nos interessava. Então,
quando a Igreja começou a trabalhar na conscientização
do povo, eu abracei essa luta. Nós saímos pras comunidades
pra dizer: “Olha, vocês têm direito a isso, nós temos que
trabalhar organizados.” Depois eu disse: “Agora eu vou
conhecer as comunidades, o interior do meu Pará.
E eu descobri um bocado. Descobri muita sabedoria.
Conhecimentos que eu herdei.
Sebastião Soares Serique
nasceu na comunidade Boim, Juruti (PA), em 1943
Leia entrevista inteira aqui
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Eu herdei da minha
mãe esse trabalho
Eu herdei da minha mãe esse trabalho de artesanato
com barro. E desde a minha bisavó já se fazia desse jeito.
Ela era índia. Então a minha mãe fazia pote, bilha, qualquer
tipo de louça. A gente faz assim: pega o barro mole, mistura
com caraipé, amassa até ele ficar mesmo bem ligado e,
depois que ele já está bem ligado, a gente já vai começar
a formar a louça. Agora, tem que ter uma coisa, tem que
saber a temperatura e a quantia que o barro pega do
caraipé. Se estiver bem areadinho, ele já tá bom.
E eu tenho esperança que meu filho também vai
continuar a trabalhar e alguém além dele vai também.
Vai aprender um filho dele, um sobrinho, porque toda
criança sempre mostra logo uma coisa que ela quer ser,
que ela quer fazer. Eu acho que vai ter alguém assim,
não vai ficar parado, não.Vão continuar a fazer
essas panelas aqui.
Maria da Saúde de Souza
nasceu em Lago do Piranha, Juruti (PA), em 1952
Leia entrevista inteira aqui
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Eu fazia tacacá
aqui em casa
Essas panelas aqui eu usava quando tinha folga,
fazia tacacá, bolo, pãozinho, pastel, canudinho, empadinha,
todas essas coisas. Eu tinha também umas formas de tudo
quanto é tamanho. Aí eu vendia o bolo, o tacacá,
a empada, o pãozinho, também a berlinda – por aí
chamam sonho, aqui a gente chama de berlinda –
cachorros quentes... os cachorros quentes são pãezinhos
fritos. Mas o conhecido é tacacá. Eu fazia tacacá aqui
em casa. Aí vinham uns meninos que gostavam, diziam:
“Dona Maria, faça o tacacá pra gente hoje.” Eu dizia:
“Eu faço, mas eu vou vender, não vou dar, não, porque
eu compro as coisas. Eu posso fazer, mas eu vou vender.”
“Então faça, faça, faça.” Aí eu peguei e levei pra rua.
Mas foi só no “vap”, foi rápido que eu vendi uma panela.
Logo já era o ponto da Maria Elba. Ficou famoso o tacacá
que eu servia.

Maria Elba de Souza Silva nasceu em Juruti (PA), em 1940
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Foi tão bonito o
nosso amor!
Eu servia um banquete quando meu marido voltava
de viagem. Essa casa aqui era de muita festa! Ensinei
a ele como dançar, então a gente dançava e era muito
animado aqui em casa.
Foi tão bonito o nosso amor! Ele era judeu, de pai e mãe.
Quando nos encontramos, ele já trabalhava para os pais.
Ele fez faculdade de comércio em Belém. Aí eu viajei uma vez
com papai para Belém, para passear, ia num navio em Parintins,
e nós nos conhecemos. Mas pra namorar mesmo foi depois
de muito tempo. Mas foi um amor sem fim! Eu namorei cinco
anos com ele por causa da guerra que havia na família.
Eles, a família Hamoy, que não queria que filho casasse com
católico. Mas ele não respeitou, ele disse: “Vou casar e pronto.”
Juntos, colocamos aqui usina de castanha, prensagem de juta,
serraria, pecuarista, tudo isso, fazendas, loja. Ele se tornou um
grande empresário industrial. Fomos nós os primeiros
a implantar uma indústria de castanha.
Eleonora de Barros Hamoy nasceu em Óbidos (PA), em 1929
Leia entrevista inteira aqui
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Eu tinha o desejo
de ser grande
Uma indústria de castanha: foi isso que
eu meti na cabeça na década de 60... uma indústria
de castanha. Meu pai veio de Marrocos para o Brasil
porque a situação econômica de todos os judeus,
especialmente da família dele, era dificílima.
Foi comerciante aqui. Eu ia fazer faculdade, porque esse
era o sonho do meu pai. Depois achei que o meu sonho
era continuar o trabalho dele. Ele já estava
envelhecendo, estava cedendo o lugar dele pros outros.
Eu disse: “Bom, então eu tenho que ir pra lá pra manter.
E vou entrar no meio da briga.” E vim e entrei na briga.
Acabou que durante três anos fui o maior
exportador de castanha e frutas secas do mundo.
Eu tinha o desejo de ser grande, de dar emprego.
Em troca, eu recebia respeito e conceito.
Eu sempre achei que eu devia ser útil onde eu vivia.

Fortunato Chocron nasceu em Manaus (AM), em 1940
Leia entrevista inteira aqui
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Eu também sempre
brinquei de professora
Eu vivia em um braço do Rio Amazonas, que é cortado
pela Ilha Grande. Meu pai tinha um depósito, uma casa meio grande,
onde ele depositava castanha. Então, fazia aquelas montanhas
de castanhas, e nós gostávamos de subir nessas montanhas de castanhas
e descer, escorregar. Era o nosso escorrega. Eu também sempre brinquei
de professora. Quando eu estava no quinto ano primário, eu já ajudava
uma freira que lecionava no Jardim de Infância, e depois já na primeira
série. Com 15 anos eu estava nessa sala de aula. E, logo depois, as irmãs
me contrataram pra trabalhar lá no próprio colégio. Então, eu comecei
a minha vida de professora.
Nessa profissão eu aprendi a relativizar as coisas, não acumular nada,
a viver numa certa liberdade de espírito e a encarar as pessoas um pouco
como elas são. Assim, transmitir um pouco de mim para elas e ajudar
no que dá pra ajudar.

Idaliana Marinho de Azevedo
nasceu em Paraná do Espírito Santo, Óbidos (PA), em 1936
Leia entrevista inteira aqui
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Eu vou dividir essa
terra com vocês
No que dá pra ajudar meus filhos, eu faço,
porque eu não tive estudo, só a terceira série.
Tive que trabalhar no serviço braçal. Entre 53 e 55,
houve um problema aqui no governo do Estado do Pará,
que parou as escolas, os colégios. E, com isso, eu também
parei de estudar.
Trabalhei como servente de pedreiro, trabalhei numa
serraria, mas o meu pai sempre dizia: “Meu filho, cuida
do que é seu. Trabalhe sempre no que é da gente.” Então,
eu já dividi com os meus filhos o meu terreno, porque papai
uma vez falou pra mim... que isso eu nunca esqueço!
Eles dois sentados, ele e a mamãe, ele disse: “Eu vou dividir
essa terra com vocês e vocês não vendam, porque vai chegar
uma época em que pra um cidadão conseguir um pedaço
de chão vai custar muito. Então, isso é pra vocês criarem
os filhos dos filhos de vocês.” E isso está se cumprindo.
Chegou esse tempo.
Raimundo Tavares Pimentel
nasceu em Juruti (PA), em 1942
Leia entrevista inteira aqui
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Essa máquina foi o
começo da minha vida
Chegou esse tempo da festa das tribos,
Muirapinima e Mudurucu. Aí foi que vieram as camisas
para eu fazer com as lembranças de Juruti, com desenho
dos índios, para colocar nas camisas. Pela primeira vez, pisei
numa máquina de costura dessas, sem saber como. Mas eu
aprendi logo. E foi o que aconteceu. Aí que eu comecei a
costurar. E essa máquina foi o começo da minha vida.
Agora eu faço fardamento, faço todas as minhas coisas.
Aí foi crescendo, foi crescendo e, graças a Deus, eu fui
construindo minhas casinhas. Eu ajudo muito as escolas
também, com o fardamento. Para cada escola eu dou
de oito a dez camisas, porque é muita pobreza essas escolas
aqui, muita mesmo. Então, eu dou o uniforme. Este ano eu
acho que eu dei umas 30 e poucas fardas.
Mas tudo começou com o Festribal.

Sebastiana Gomes Pinheiro
nasceu na Vila de Tabatinga, Juruti (PA), em 1958
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Que tal a gente
fazer uma tribo
indígena nossa?
O Festribal? Foi assim: eu era professora e tive que fazer festa
junina para angariar fundos. Eu fiz o Festival Estudantil da escola,
que tinha uma dança indígena.Todo mundo gostou dessa dança e pediu
para a gente apresentar nas festas daqui. Nisso, outras pessoas gostaram
da dança e fundaram uma “tribo indígena” chamada Mundurucus.
Aí, conversando com os alunos, eu disse: “Que tal a gente fazer uma
tribo indígena nossa?” Houve um tronco que passou lá em Juruti Velho,
que foi a tribo Muirapinima. Pesquisamos se existiu essa tribo, como
era, contamos toda essa história.
Tinha um problema na época, as galeras, que eram o que chamamos
de gangues, adolescentes que se encontravam para brigar lá na praça.
Eu tinha que passar lá na praça, porque eu morava do outro lado.
Eu disse: “Sabe de uma coisa? Vamos convidar todos esses galerosos.”
Aí eles foram me ajudar a fazer os adereços, essa coisa toda, e fomos
disputar com a outra tribo. O Festribal vem dessa época.
Aurecília da Silva Andrade nasceu em Juruti (PA), em 1950
Leia entrevista inteira aqui

71

Pescar é a palavra
adquirir, buscar o peixe
Dessa época de infância, eu me lembro que, quando
o pirarucu estava na desova, o papai não matava. Deixava desovar,
criar os pirarucuzinhos. Só iam arpoar o peixe quando já estava
com 15 centímetros, para os outros peixes predadores não mais
o comerem. Era o acordo entre aquelas pessoas daquele tempo,
para que os que vierem encontrem a mesma fartura.
Mas, depois de ser pescador, as coisas começaram a mudar.
Pescar é a palavra adquirir, buscar o peixe. É muito boa a palavra.
O tempo que eu pesquei, eu achei bom. Mas por que eu acho
bom pescar? É porque não tem outro jeito pra eu fazer. Se eu tivesse
uma visão desde muito cedo, a pescaria seria pra mim um esporte.
Hoje eu trabalho numa associação de 105 pessoas para produção de
alimentos e criação. Essa oportunidade quem deu foi a empresa Alcoa,
que chegou aqui em Juruti em 2007. Meu sonho é ter uma associação
que atenda centenas ou milhões de pessoas com o nosso projeto
de criação. Então as coisas começaram a mudar.
Pedro Santarém Marturano
nasceu na Ilha Beija-Flor, Juruti (PA), em 1950
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Eu tinha o meu
primeiro hotel
As coisas começaram a mudar em 85. Eu tinha o meu
primeiro hotel. Era movimento noite e dia. Só pra ter ideia, eu tinha
até radioamador. Eu me comunicava com Óbidos. Quando vinham
as balsas, eles se comunicavam comigo. Eu também comprava batata,
verdura e fazia aquele caldo e espalhava nas bancas dos que estavam
bebendo, de graça. “Isso aqui é pra aguentar.” Eu segurava o pessoal.
Levei oito anos nesse comércio, aí, em 85, desabou. Era um
domingo. Eu fui à missa de noite e, quando eu cheguei, começaram
a bater na porta: “Dona Lourdes, vamos orar a Deus, está caindo
a frente da cidade.” Eu peguei, saí e fui ver. Quando eu cheguei perto,
assim, caiu a primeira parte dessa passarela do cais. E estava cheio
de hóspedes lá em casa, o pior era isso. Eu só pensava nas três famílias
que estavam lá na frente e que não tinham mais por onde sair.
Teve que arrebentar as paredes pra saírem pela outra casa que dava
de fundo pra minha. Graças a Deus se salvaram.
Era o fenômeno das terras caídas.
Maria de Lourdes Pimentel Sampaio
nasceu em Nhamundá (AM), em 1949
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Eu tinha
muita freguesia
O fenômeno das terras caídas começou em 1985.
Eu me lembro muito bem desse patamar, que cheguei a comprar
3.156 toneladas de juta nesse ano. Quando foi dia 13 de agosto,
eu tinha ido para a minha fazenda e, quando cheguei, fui direto
pra rede. Uma hora depois, a gente ouviu o pessoal anunciando
no alto-falante que a frente da cidade estava assentando. Na época
eu estava com os três barracões lá. Já estava me aprontando para o
refinanciamento; para refinanciar a região todinha. Eu tinha muita
freguesia. Todos os habitantes do município de Juruti eram meus
fregueses.
Acho que, dos 3 milhões que eu tinha de mercadoria,
se eu aproveitei uns 500 mil foi muito. Foi um prejuízo terrível.
Aí eu não tive mais ânimo de continuar lutando pelo negócio.
Passou esse final de ano e toda a minha freguesia eu despachei.
E a cidade de Juruti entrou em caos, porque todo mundo vivia
em função da juta.
Antonio Raimundo de Souza Printes
nasceu em Paraná do Ana Rosa, Juruti (PA), em 1940
Leia entrevista inteira aqui
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Se tivesse juta
agora, a gente
estava lá no lago
A juta chegou aqui em Juruti assim: parece que um japonês tinha
as primeiras sementes de juta que vieram pro Brasil. Elas vieram no
cabelo dele, porque era proibido trazer de lá. E aqui, em qualquer
terra dessas, se molhada, a gente coloca a juta e, com dois, três dias,
ela começa a brotar. Quando ela brota, com três, quatro meses cria
galho lá em cima. Naquele galho, já dá esses carocinhos, a semente.
Eu comecei a trabalhar em juta quando eu já tinha aí, mais
ou menos, uns 14 anos. A gente derrubava a mata ou a capoeira,
queimava e, depois de queimada, ficavam alguns paus no meio.
Tem que ter pau, porque, quando a água vier, aqueles paus são
pra afogar a juta, pra amolecer a juta. Depois, com aqueles paus
que ficam no roçado, a gente vai afogá-la. Por isso, a juta deu
também muitas doenças, porque a pessoa vivia na água. Se tivesse juta
agora, a gente estava lá no lago. O dia inteiro na água, fazia chuva,
vento, não ventou, cidadão tinha que ir afogar a juta.
Manoel de Souza Lima
nasceu no Igarapé do Sale, Juruti (PA), em 1942
Leia entrevista inteira aqui
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Eu vim pra Porto Velho
por causa de uma calça
Tinha que ir afogar a juta, o dia todinho dentro
da água trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu fui crescendo
e ouvia falar de garimpo em Rondônia, Porto Velho. Aí, na época,
apareceram por uns tempos aquelas calças de lycra, umas calças
que ficavam com o vinco permanente. Eu cheguei a ver alguém
vestindo uma calça daquelas e achei até bonita, mas era muito
cara. Eu disse: “Rapaz, um dia eu vou ser dono da minha vida.”
Na verdade, eu vim pra Porto Velho por causa disso, por causa
de uma calça. E fui trabalhar com garimpo.
Eu me lembro benzinho: eu saí de casa no dia 15 de junho
de 70; eu saí de lá meia-noite no navio. Comprei a passagem,
cheguei a Rondônia. Foram oito dias pra chegar aqui em
Porto Velho. Aí toquei minha vida. Fui trabalhar com garimpo.
Eu hoje não tô rico porque eu não tenho que ser rico, mas dinheiro
eu já ganhei aqui. Eu já fui dono até de maquinaria no garimpo.

Francisco Batista Vanziler
nasceu em Santarém (PA), em 1947
Leia entrevista inteira aqui
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A caixa estava
amarelinha de ouro
O garimpo se tornou negócio aqui em 77.Vieram uns seis homens
pra essa pesquisa. Aí apareceram uns maranhenses atrás de garimpo
também. Eu disse: “Rapaz, eu sei onde tem, que os peões trabalharam,
mas não sei a quantia que dá.” Nós nos ajeitamos e fomos. Chegamos lá,
eles começaram a cuiar e viram as fagulhas de ouro lá. Aí,
se animaram, foram quebrar cascalho. Quebraram um monte
de cascalho lá e foram lavar. Lavaram aquele monte de cascalho e,
quando acabaram, a caixa estava amarelinha de ouro! Mas muito
mesmo. Eles se animaram e disseram: “Rapaz, se tu quiser trabalhar aqui,
tira um pedaço pra tu que vamos pra Porto Velho pra botar gente
da minha praça, pra ganhar dinheiro aqui.”
Eu fui pra lá, trabalhar pra um paraibano, velho bandido. Aquele
paraibano enganou muita gente.Você quebrava cascalho e ficava ali,
ele lavava o cascalho, ele espremia e ninguém via. Ele ia vender sozinho
e ninguém sabia. Quando ele chegava: “O ouro deu tanto.” Nada,
ele logrou muita gente lá, na época do garimpo.

Joaquim Gonçalves Mendes nasceu em Guajará-Mirim (RO), em 1933
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Eu peguei
muito dinheiro
Na época do garimpo, eu fui abrir estrada.
O Juscelino Kubitschek queria abrir essa estrada, vindo de
Brasília. Então, o que acontecia? Éramos 350 homens que
viemos pra cá. Desses 350 homens, a maior parte índio matou,
malária matou, cobra comeu, onça comeu. Desse jeito.
Depois, fui pro garimpo. É o seguinte: nesses garimpos,
você não pode andar com mulher séria. Sabe por quê?
Com mulher ou não, o cara urinava bem aí. Se a mulher
não quisesse ver, virava a cara pro outro lado e saía. Cara que
transava com outra bem na frente. Eu tocava um restaurante
lá no garimpo e, de sábado pra domingo, o pau quebrava,
era tiroteiro, era mulher solteira na vara apanhando aos gritos.
Sabe quanto custava uma relação naquele tempo? Custava três
gramas de ouro. Eu peguei muito dinheiro e as prostitutas me
deixaram pobre de novo. Não ficou nada.

Pedro Chuck Cheeman Koapecck
nasceu nos Estados Unidos, em 1936
Leia entrevista inteira aqui
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Não tinha um
santo dia pra não
amanhecer um morto
Não ficou nada do garimpo em Mutum. Olha, Mutum foi um
dos lugares de que mais saiu ouro e não tem recordação nenhuma do
garimpo que foi usado aqui. O Mutum não tem uma casa feita e bonita,
qualquer coisa feita por garimpeiro. Mutum não tem uma igreja feita por
garimpeiro, Mutum não tem nada. Mesmo na época não tinha bar grande
de nome, não tinha nada. Porque não adiantava o cara fazer nada bom. Bom
pra quê? Porque, quando acabava aqui, eles iam pra acolá. E também todo
dia matavam gente. Não tinha um santo dia pra não amanhecer um morto.
Eu tinha meu comércio. Uma vez, o cara chegou lá, assim por volta
de umas sete horas da noite, pediu uma cerveja.Tinha dois quilos de ouro
com ele. Bebeu aquela cerveja, pegou um carro e foi. Chegou lá na beira
do rio, em Palmeiral, parou e matou o cara, sem nem pra quê. E isso foi
muito, não foi só esse não, muitos e muitos. Porque sabia que, com dinheiro,
o advogado tirava. E ficou por isso. Mesmo assim, eu nunca abandonei
o comércio, até hoje mexo com comércio.
Rubim Luis Benarroque
nasceu em Seringal São Paulo (RO), em 1943
Leia entrevista inteira aqui
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Desde menino que
eu trabalho, todo dia
Com comércio eu já mexi. Com seringa
e garimpo também. Eu trabalhei desde pequeno.
A coisa de que mais gosto na minha vida é trabalhar.
Sabe por quê? Porque eu amo o trabalho, aquilo
é gratificante. O estudo é lógico que é bom. Eu tenho
duas filhas formadas, uma em Contabilidade e a outra
em Magistério. Ajudei a formar, mas eu não me arrependi
um nada, nada, nada de eu não ter ido à escola, porque
eu sei ler, eu aprendi praticando no comércio.
Sei as quatro operações de conta, tudo eu sei, mas, no
começo, eu praticando aprendi.
Agora de trabalhar eu gosto demais. Desde menino
que eu trabalho, todo dia. É domingo, é feriado,
é dia santo, eu não tenho negócio de guardar dia, não,
eu até doente vou trabalhar. Isso já desde a época
da casa dos meus pais.

Jaime Ramos Marinho nasceu em Capanema (PA), em 1936
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Eu vendia
muita lenha
A casa dos meus pais era grande e lá dentro
tinha balcões para o cara atender, tinha balança
do chá e da farinha. Também tinha feijão, arroz,
macarrão, todos esses negócios, e a padaria que
vendia o pão. O meu pai mesmo fabricava o pão.
Eu toda vida gostei de comércio. Toda vida!
Depois que eu tive o meu comércio, eu tinha
um acordo com a estrada de ferro. Eu vendia
muita lenha; eu era benquisto pelos maquinistas
do trem, porque eu dava vinho pra eles.
Eles gostavam muito de sangria, vinho tinto
com canela e açúcar. Eles tomavam duas, três
garrafas e eu não cobrava. Todos eram maquinistas,
eram todos barbadianos. Era gente boa.
E tinha os condutores. Eu conhecia uma porção
dos condutores da linha da Madeira-Mamoré.
Alcimar Francisco do Casal
nasceu em Terra Nova, Manaus (AM), em 1932
Leia entrevista inteira aqui
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Essa ferrovia
supria tudo
A Madeira-Mamoré acabou. Nada é mais
Madeira-Mamoré. Hoje, pra falar o português claro,
eu tenho até vergonha disso aqui. Eu pergunto: onde está
a fábrica de gelo, as casas, os barracões?
Eu comecei a trabalhar aqui em 1934 e me aposentei
em 69. Já fiz todo esse percurso da ferrovia. De Abunã
pra cima, ficava tudo na minha responsabilidade. Se caísse
alguma coisa, se quebrasse alguma coisa, eu que recuperava.
Recuperava litorina, recuperava tudo. A gente tinha que
passar carga trazida da Bolívia, passava borracha. Ao longo
da linha tinha seringalistas, tinha residências de gente que
morava aí, tinha comércio. Essa ferrovia supria tudo.
Isso foi tudo no tempo do trem.

Dionísio Shockness
nasceu em Porto Velho (RO), em 1922
Leia entrevista inteira aqui
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Quando cheguei
aqui, não tinha
posto de saúde
No tempo do trem, fui trabalhar cortando lenha para vender
feixinho. Carregava aquele feixinho na minha cabeça para vender e
comprar outras coisas para não ver meu filho passar fome. E andava
no trem pra ir comprar remédio. Eu saía do trem e andava para
todo canto. Nisso, cheguei em Mutum-Paraná e isso aqui era uma
mata só. Quando eu cheguei aqui, não tinha posto de saúde.
Aí, eu fui ser parteira. A primeira vez que eu peguei um
menino, sem eu saber de nada, eu tinha 15 anos. Eu estava
passando na casa de uma comadre, quando ouvi: “Maria, vem cá,
pelo amor de Deus. Papai não está em casa, minha mãe não está.”
Cortei o umbigo, amarrei, fiz um cordãozinho, amarrei aqui
na pontinha, medi dois dedos e cortei. Veio a placenta, peguei
a placenta. Fui bem devagarinho. Depois, limpei com água morna,
botei a mulher de jeito deitada na cama.
Nesse tempo, ninguém sabia dessas coisas.
Maria Gercina Simão de Oliveira nasceu em 1920
Leia entrevista inteira aqui
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Tinha muito mato
dentro da cidade
Ninguém sabia dessas coisas de higiene nesse tempo.
Mesmo Porto Velho ainda tinha muito mato dentro da cidade, era uma
cidade muito suja. O esgoto corria no meio da rua, era uma cidade
fedida, uma cidade ruim.Tanto que larguei tudo, vendi tudo e fui embora.
Também não aguentei mais a malária, porque dava malária
demais. Mas não era só a malária que dava.Também uma tal de doença
de criança, que eles falavam. A criança começava a gritar de dor
de cabeça e dali a um pouquinho estourava sangue do nariz
e do ouvido e já morria. Uma vez, eu e meu marido chegamos
numa casa e a mulher estava lavando umas roupas e a criança chorando.
Aí o médico foi e falou: “É hepatite B. E é um perigo até dos que
estão por perto pegarem.” Ele deu uma orientação boa, ele falou
pra formarem esse hospital. Hoje tem, que foi na época meu
marido e meus filhos que fizeram esse hospital em 80 e não
sei o quê. Fizeram esse hospital aqui. E tem uma casinha
ali que hoje é o posto de saúde.

Amélia Lopes Legal nasceu em Rio Brilhante (MS), em 1935
Leia entrevista inteira aqui
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Eu não sinto mais
a dor da morte
Posto de saúde não tinha. Eu nunca fui no médico.
Eu tive 13 filhos e nunca fui no médico. Eu tinha a dor,
estava lá dentro e, quando via que ia nascer, eu me
deitava lá na cama. Ou eu já forrava a minha rede
e já me sentava na rede.
Tive um menino que teve aquela doença que
dá em criança e morreu. Outra tinha uma hérnia, não
teve jeito; tinha cinco anos. Uma, eu estava grávida, abortei.
Outro nasceu, não urinava, morreu. O outro nasceu, depois
que nasceu, não sei o que foi, morreu. Depois eu tive a Ita,
essa que foi embora, que não voltou mais. Depois da Ita foi
o Antonio, tem a Maria e tem uma que nasceu morta.
Eu fiquei curtida. Hoje eu digo para essa gente: “Gente,
eu não sinto mais a dor da morte de ninguém.” Eu tive filho
que morreu de meu marido cavar buraco no terreiro
e enterrar, porque não tinha por que chamar uma pessoa.
Chamar quem lá no meio do seringal?
Maria Ninita da Silva nasceu em Manicoré (AM), em 1930
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Meu pai foi soldado
da borracha
Lá no meio do seringal foi que eu nasci.
Minha mãe me teve lá mesmo. Meu pai foi soldado da borracha.
Que, no tempo da guerra, eles cortavam muita seringueira
em Rio Branco do Acre, então eles vieram pra cá. A minha
casa era de taipa. Ela era de tabuazinha. Eu almoçava e não jantava.
Eu só jantava quando meu pai mandava umas frutas lá do seringal.
Às dez horas da noite a minha barriga estava doendo de fome! Sabe
o que que eu fazia? Ia lá no vidrinho de sal, metia o dedo dentro
do vidrinho de sal, passava na língua, bebia água e ia dormir.
Meu pai costumava pegar pedaço de pau e fazia aquela forma.
Quando ele chegava da estrada, a gente defumava com coco:
eu fazia o fogo na fornalha, saía aquela fumaça, aí meu pai
colocava o pau dentro do leite da seringueira e defumava.
Depois que terminava de defumar, ia fazer as capanguinhas.
Era o sapato de chiclete, feito com a borracha. Meu pai era
assim. Depois que ele faleceu, para mim tudo mudou.
Rosa Maria Lopes
nasceu em Jaci-Paraná (RO), em 1952
Leia entrevista inteira aqui
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Eu não sei se as
pessoas vão se adaptar
Para mim tudo mudou, porque eu não queria sair daqui
de Mutum. Eu nunca quis sair daqui, eu nunca tive planos fora
daqui. A mudança por causa da hidrelétrica é um sentimento
que não tem nem palavras pra dizer, não tem! Porque isso aqui
tudo fomos nós que plantamos. Isso aqui fomos nós que fizemos.
Quando nós chegamos aqui, só tinha dois pés de manga bem
pequenininhos, um pé de cupuaçu e um pé de coco.
Era o que tinha. Isso aqui tudo fomos nós que plantamos.
Tem caju, lima, laranja, tangerineira, mandioca, tem quiabo,
bananeira, tem tudo ali! Isso aqui tudo fomos nós que plantamos!
E agora vai começar de novo em outro lugar. Ai, nem sei, viu?
Eu digo sempre assim que eu não sei se as pessoas vão se adaptar,
não! Às vezes se adaptam, porque tem pessoas que se adaptam
com facilidade. Mas eu acredito que muita gente vai sentir
arrependimento de ir pra essa nova cidade!

Maria Iraildes Valente de Menezes
nasceu em Campo Lindo, Brasileia (AC), em 1959
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Vou pra onde o rio
é bom de peixe
Pra essa nova cidade, eu não vou. Não tem
como viver. Lá as casas são tudo de alvenaria, lá ninguém
vai construir casa de madeira, que é o que eu faço na
minha profissão. Canoa você não vai fazer, porque é seco,
a 17 quilômetros do rio.
A minha opção veio logo: vou pra beira do rio.
Conheço tudo, conheço todos os cantos de pesca tudo
por aí. Com o dinheiro da indenização, se der um
dinheirinho mais ou menos, eu vejo se com a metade
do dinheiro eu construo uma casa igual a que eu tenho.
Vou pra onde eu conheço muita opção de pescaria,
onde o rio é bom de peixe. E, se eles não proibirem,
não vai ser tão ruim, porque de lá eu posso vir pescar
também aqui, porque aí vai ficar represada a água
e dar muito peixe por aqui. Vou viver assim.

Odilson de Souza Lima
nasceu em Manicoré (AM), em 1954
Leia entrevista inteira aqui
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