


Em 1943 o Joao Alberto Lins de 
Barros, que era ministro do govemo de 
Getúlio Vargas, formou uma expedicao 
em que tinha como chefes o coronel 
Vanique, do Exército, e o Dr . Acary 
de Passos Oliveira, para abrir urna es
trada de penetracao nos sertóes de Ma
to Grosso. Deviam entrar, como en
traram, na barra do Rio das Garcas 
com o Araguaia, tomar daí o rumo 
mais ou menos Oeste, até dar num pon· 
to qualquer do Rio Xingu . 

O Brasil nesse tempo tava em guerra 
ao lado dos aliados contra as potencias 
chamadas do Eixo, com a Alemanha, 
a ltália e o J apao contra o resto do 
mundo. Muitos navios brasileiros já 
tinham sido afondados por submarinos 
inimigos e as ameacas de uma agressao 
mais séria ficaram muito claras, quan
do um navio foi torpedeado e afondado 
nas proximidades de Cabo Frio, muito 
perto do Rio de Janeiro . Até hoje 
ainda dizem e ninguém desmente que 
as informacóes sohre a localizacao dos 
navíos, aos submarinos alemaes, eram 
dadas por patrícios nossos que ainda 
cstiío por aí dando as cartas. Mas esse 
é outro assunto que aqui náo cabe 
comentar. Certo é qne as autoridades 
e toda a opiniáo pública se sentiam 
sem se~uranca com a sede do Govemo 
pouco garantida na beira do mar . Nin
guém tinha um cálculo razoável de 
quanto tempo a guerra ia durar, e se 
fosse necessário, de urna hora pra ou
tra, mudar a Capital da República para 
um sítio mais seguro no interior do 
País, carecía que por cá já houvesse 
alguma base para isto. Daí é que nas
ceu a decisao da chamada Marcha · pa
ra o Oeste, que se inicíou com a orga
nizaciio da "Expedicáo Roncador-Xin
gu". A abertura do picadao ía comecar 
da barra do Rio das Garcas, hoje ci
dade, terminar num ponto qualquer do 
barranco do Rio Xingu, atravessando 
o Rio das Mortes no lugar que é hoje 
a cidade de Xavantina . 

A penetracáo foi feita, o picadáo foi 
aberto com campo de pouso para aviao 
em muitos lugares e duas cidades fica
ram plantadas, que sao Barra do Gar
cas e Xavantina, ambas no Estado do 
Mato Grosso . ~ verdade que esse 
meio-mundo pouco ~senvolveu, mas 
serviu para que a ganancia viesse e to
masse as terras dos indios; e, com o 
antigo SPI amansando os índios. desen· 
volveu-se sem peia a dizimacao da vida 
selvagem e permitiu que os garimpeiros 
dispersos das suas lavras com a desva
lorizacao do cristal de rocha avancas
sem desenfreados matando gentío e co
mercializando peles e penas . O que 
era sertao pleno de vida, urna reserva 
colossal que deveria ter sido preservada 
para ocorrer a emergencias, como foi 
lembrada na ocasi1ío da guerra, virou 
um deserto morto em cujas matas re
manescentes se despejam hoje tonela
das de veneno desfolhante, excedente 
da guerra do Vietnam . 
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Encarregado de relatar o trabalho do confrade Acary de Pa~ 

sos Oliveira, que se designa "Roteiro da Expedi9ao Roncador-Xingu -

Primeira Etapa", compreendendo o trajeto de Barra do Rio Gar9as (Ar~ 

gar9as) ao Rio das Mortes (Xavantina), no período de 1943 a 1944, tra 

go a Arcádia Goiana de Cultura as impressoes que colhi da leitura e 

do exarne da obra. 

Sertanista de boa vivencia no interior brasileiro, Acary o 

ferece, na condi9ao de professor e diretor do Museu Antropológico da 

Universidade Federal de Goiás, efetiva contribui9ao ao estudo da vi 

da indígena, coro proje9ao cerreta dos costumes do nativo e do serta 

nej o , nem sempre mostrados coro exatidao. 

No presente trabalho, o ocupante da Cadeira n9 6, da AGC, 

sem cuidar de analisar específicamente o hornero e o sertao, procura 

corrigir urna lacuna na história da Expedi9ao que se constituiu em um 

dos passos efetivos dessa integra9ao de que se ocupa hoje, coro e

vidente zelo, a administra9ao do País. 

Realmente, a primeira etapa da Expedi9ao Roncador-Xingu , 

conquanto marque um periodo que se poderla classif icar de básico pa 

ra a conquista da Amazonia, nao tinha sido objeto de relatos mais aro 

plos e completos. Revistas e jornais ocupararn-se, na época, em real 

9ar alguns pontos da aventura, mas nao se viu trabalho coro exte nsao 

e categoria que se justifiquem face a uro empreendimento de tal signi 

fica9ao, pela transcendencia ou, mais exatarnente, pela corresponden

cia que veio sinalizar na dilata9ao de urna idéia-semente para urna re 

alidade frondosa. 

Criticada severamente na imprensa, a Expedi9ao superou as 

opinioes adversas e se fez ao largo, que nao era tao largo. 

Integrada de pouco mais de trinta homens, a coluna tinha 
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em Acary de Passos Oliveira uro dos elementos de proa, eis que foi 

prontamente encarregado do setor de Pessoal, Seguran9a e Transporte 

e, mais tarde, chefe do Segundo Escalao, a alcan9ar as margens inós

pitas do Rio das Mortes. Testemunharia, assim, detalhes do desbrava 

mento do sertao, na marcha estabelecedora da linha inicial da grande 

conquista. 

Sem preocupa9ao de forma literária~nas cuidanáo caprichosa 

mente e com objetividade do cunho narrativo, o relato encerra, serndi 

vida, um repositório de fatos de que a história nao pode prescindir. 

Sern os feiti9os de Circe ou a plangencia do canto do mar 

das Sereias; sem a amea9a dos gigantes ciclópicos ou a sombra aterra 

dora dos Cimérios - a viagem dos expedicionários nao deixou, entre

tanto, de ser uma odisséia. O portao fechado da mata trai9oeira; os 

aguaceiros e os ríos cheios, utilizando-se até "cornpeti9ao esporti

va", para travessias fluviais; o encentro corno solitário rnineiro, 

que deixou a cidade porque acreditava que a alma só se salva quando 

a gente rnorre na selva. Acidentes fatais; invasao de queixadas, em 

número de duzentos taiassuídeos, no acampamento, a noite; nuvens de 

ahelhas, mosquitos e rnarirnbondos, corno tela movedi9a, barrando a pa~ 

sagem; a falta de viveres, levando os desbravadores a passarem com 

morangos e abóboras. E os "trotes" aos cariocas recém-incorporados? 

A nostalgia, com o rádio traze ndo o samba das ruas movimentadas pa

ra o tapete verde da mata adormecida? As simpatías, as supersti9oes, 

o medo, a audácia, o patriotismo hasteando a bandeira Nacional para 

o canto desafinado dos expedicionários e a sauda9ao da brisa indoma

da. Um sem-número de acontecimentos incomuns vern relatado com simpli 

cidade e tra9os espontáneos, nesse diá.rio vero-fabulosq, que regis

tra desde a on9a no acampamento até a trai9ao do companheiro insatis 

feito. 

Acredito que os apontamentos que faz o confrade Acary, no 

"Roteiro da Expedi9ao Roncador-Xingu", vero a tempo de enriquecer urna 
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história, sem contar estória. Se a Pátria ficou maior, com a conqui~ 

ta que os expedicionários da Coordena9ao da Mobiliza~ao Economica i 

niciaram em 1943, seus anais ganharam melhor expressao , nas anota-

9oes desembara9adas do professor Acary de Passos Oliveira, bem ali

nhadas e fartamente ilustradas na obra que a Arcádia Goiana de Cultu 

ra tem a satisfa9ao de conhecer em primeira mao. 

Boro trabalho, da Expedi9ao ! Bom trabalho, do expedicioná 

rio Acary ! 

GOIANIA, 26 de mar90 de 1976 

Moacyr SALLES 

Cadeira n9 30 
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Dedicamos este trabalho a rninha 

esposa Maria Aparecida Delgado 

de Oliveira , filhos e netos que 

suportararn resignados a prolon

gada ausencia a que fornos obr i

gados no desernpenho da rnissao 

que nos foi confiada . 

Aos bons cornpanheiros ~rcades, 

pel o estimulo e colabora~ao sern 

pre presentes . 
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I N T R O D U ~ A O 

A imprensa brasileira agitou a opiniao pública , dedicando 

urna série de artigos a Expedi9ao que se organizava por iniciativa do 

Coordenador da Mobiliza9ao Economica, Ministro Joao Albert~ Lins de 

Barros, em colabora9ao como Ten. Cel. Flaviano de Matos Vanique, 

Francisco Brasileiro e outros. 

As críticas variavarn de urn jornal para outro. Havia cornen

tários construtivos , nos quais escritores e jornalistas estimulavam 

os expedicionários , corn palavras entusiásticas, cheias de fé e civis 

mo, concitando- os a levar avante essa feliz iniciativa , de urna fina

lidade tao profunda, vez que iriarn desbravar regioes até entao deseo 

nhecidas e auxiliar na forma9ao de um Brasil maior. Outra corrente a 

tacava sem dó nem piedade os iniciadores da arrojada empresa, alega~ 

do entre outras razoes que a expedi9ao iria provocar o ódio 

latente entre os indígenas, habitantes da regiao que seria 

da, prejulgando o inlcio de urna cruenta guerra de exterminio 

brancos e indios. 

sernpre 

palmilh_e 

entre 

várias entrevistas foram concedidas pelo Ministro Joao Al

berto e Cel. Vanique sobre os motivos que determinaram a Expedi9ao -

a abertura de urna estrada que fizesse a liga9ao do Sul com o Norte, 

fixando núcleos populacionais ao longo da futura estrada que seria a 

berta. Essa a versao oficial; outra, entretanto, era a finalidade: -

vários navíos brasileiros estavam sendo torpedeados na Costa Brasilei 

ra e, após a vigésima terceira vítima, afundada nas profundidades de 

Cabo Fri o , as autoridades de cúpula , presente o Estado Maior do Exér 

cito, chegaram a conclusao sobre a vulnerabilidade do Governo Fede

ral no Rio de Janeiro ou ern outro qualquer ponto do litoral. Em caso 

de ataque, para onde transferir a sede do Governó? Entre outras su

gestóes, ca:porificou a de se construir urna estrada interiorana,para, 
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se necessário, o Poder Central se deslocar para lugar que oferecesse 

melhor prote~ao. Esse, o motivo principal da cria9ao da Expedi9ao, 

que recebeu a denomina9ao de Expedi9ao Roncador-Xingu, tendo- se em 

-vista o roteiro tra9ado para sua execu9ao. 

Para decep9ao daqueles que ainda tinham dúvidas sobre a vi 

abilidade do audacioso projeto de penetra9ao, em curto período trans 

formado em realidade , houve na Basílica d e Sao Bento, no cora9ao de 

Sao Paulo, no mesmo local onde centenas de anos passados , as Bandei 

ras que se destinavam aos sertoes desconhecidos em busca de riquezas 

e sonhos, recebiam as ben9aos celestiais e a esperan9a de maiores fe 

licidades em toda a jornada , um solene Te- Deum , oficiado pela Abade-

-Prior acompanhado de um Coro de centenas de vozes, enquanto era a -

ben9oado o Pavilhao Nacional, bordado a our.o por maos carinhosasda; 

senhoras paulistas e entregue ao Ministro Joao Alberto que o transfe 

riu para um membro da Expedi9ao . 

Ao término da cerimonia, o Dr. Gofredo da Silva Teles pro

feriu vibrante alocu9ao , da qua! conseguimos gravar o seguinte tre

cho referindo-se ao Pavilhao Nacional: 

"Levantai-o seguidamente, sobre os campos e matas de nos-

sa terra. Levantai-o nos sertoes do Araguaia, no Rio das Martes e no 

Xingu ... 

E ao término vitorioso da jornada, levantai- o sobretudo nos cimos len 

dários da Serra do Roncador para onde se dirigern nossas 

de pioneiros. 

Al9ai-o mais e mais , tanto quanto puderdes. 

o simbolismo da bandeira, erguida no clarao radiante das 

alturas, dar-vos-a, para sempre, o sentido de nossa obra em favor de 

nossa Pitria" . 

Terminada a belíssirna e comovente solenidade , os expedici2 

nirios, muitos dos quais filhos de Piratininga, embarcaram por via 

férrea corn destino a cidade de Uberlandia, no Estado de Minas Gerais, 
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prosseguindo em caminhoes e jardineiras para o povoado conhecido co 

mo Barra do Gar9as , hoje ''Aragar9as'' , ponto escolhido para o início 

dos trabalhos de penetra9ao do desconhecido. 





CAPITULO - I 

Apenas dois meses e dezessete dias, foi o exiguo período u 

tilizado para os preparativos indispensáveis a um empreendimento de 

tamanho porte. Acontece, porém, que todos militantes ou simpatizan

tes, sem exce9ao, se entregaram coro dedica9ao e devotamente ao apres 

to de todo o necessário, trabalhando dias e noites, sem desfalecimen 

to, com moral elevada e sobretudo respeito absoluto dos chefes. 

Ainda em Maio de 1943 - Recebí em dia do m~s de maio, na 

cidade de Goiania , capital do Estado de Goiás, onde residia, urna car 

ta do Cel . Vanique , na qual convidava-me para participar da Expedi-

9ao Roncador-Xingu, da qual era o chefe escolhido pelo Coordenadorch 

Mobiliza9ao Economica. Para obter maiores esclarecimentos, embarquei 

para o Rio, onde permaneci de 23 a 28 do citado mes, mantendo todos 

esses días contatos com os elementos integrantes da Expedi9ao que, a 

essa altura, ultimavarn os preparativos para inicio da viagem a Povoa 

9ao de ''Leopoldina'', hoje Aruana, edificada a margem direita do Rio 

Araguaia, nas proximidades da foz do seu afluente pela margern direi

ta, o rio Verrnelho . 

Poucos días depois, por ordem do Sr. Ministro Coordenador, 

com enorme surpresa para todos nós, rnudou-se a Base de Leopoldina,oE 

de já mantinhamos um almoxarifado atuante, para Barra do Gar9as. 

Essa brusca mudan9a de rumo deu margern as rnais extravagaE 

tes interpreta9oes por parte da irnprensa nacional, tendo o Jornal 

"Diário da Noite", da Capital Paulista, ern sua edi9ao de 13 de ago~ 

to de 1943, feito um longo cornentário coro o título: "Mudan9a inespe 

rada da Base de Leopoldina para Gar9as provocou a· desorganiza9ao". 

e.orno sub-título: Desagrado pela rnudan9a da Base. "A súbita rnudan9a 
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da Base de Leopoldina para Rio das Gar9as desagradou ao chefe da Ex

pedi9ao Cel. Flaviano de Matos Vanique, sertanista experimentado que 

viu inutilizado todo o trabalho anteriormente feíto em Leopoldina. 

As razoes da mudan9a tarnbém nao forarn explicadas". 

Nela inclue-se a permanencia do pessoal por mais de do is 

meses em Uberlandia, até que as estradas que demandam o Gar9as sejam 

restauradas em muitos trechos, construindo-se barracoes no local do 

futuro ácampamento e preparado um pequeno campo de pouso para peque

nos avioes de Cobertura . 

Aceito o convite, assumi as fun9oes de "Chefe do Pessoal, 

Seguran9a e Transporte", mais tarde desdobradas em virtude da compl~ 

xidade de inúmeros problemas que foram sendo apresentados no decor

rer da execu9ao do programa anteriormente elaborado. SÓ a parte ref~ 

rente ao transporte absorvia toda a aten9ao do responsável, tendo em 

vista a absoluta falta de viaturas, nao se falando na questao do pes 

soal que era um caso de dificil solu9ao, pois fui, a todo instante, 

procurado pessoalmente, por cartas, telegramas e recomenda9oesdepe~ 

soas influentes de todo o Pais, que solicitavam sua inclusao como ex 

pedicionário e muitas delas, principalmente estrangeiros, ofereciam 

seus trabalhos sem nenhuma remunera9ao a nao ser a comida e a barra

ca . 

Em 28 de maio deliberou-se que eu devia embarcar para Goia 

nia, a fim de providenciar a transferencia de todo material, enccµni 

nhando-os para o almoxarifado de Leopoldina, sob a dire9ao do Sr. A

polonio Leal de Barros . 

CAPÍTULO - II 

Para o bom desempenho da missao a mim confiada, trazia o 

seguinte documento: 
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''A U T O R I Z A C 1 O'' 

Autorizo ao Sr. Dr. Acary de Passos Oliveira, que atualmen 

te presta servi90 nesta Coordena9ao de Mobiliza9ao Economi 

ca, na qualidade de Chefe do Pessoal, Seguran9a e Transpor 

te da Expedi9ao Roncador-Xingu, providenciar no Estado de 

Goiás, as facilidades que permitirao o bem andamento dos 

trabalhos que lhe foram confiados. 

Solicito a quem esta for apresentada prestar todo o auxilio 

que se tornar necessário para o bom desempenho da sua mis

sao. 

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1943 

(Ass.) Flaviano de Matos Vanique - Ten. Cel. Del. Especial 

do Coordenador - Chefe da Expedi9ao Roncador-Xin0u. 

Regressando a Goiania, entrei em contato com as autorida -

des estaduais e rnunicipais, tendo r ecebido do Sr. Interventor Dr. Pe 

dro Ludovico Teixeira e também do Prefeito Venerando de Freitas Bor

ges toda a aten9ao, facilitando ao máximo minha missao. 

Dirigi-me várias vezes a cidade de Anápolis , onde recebia 

carga para o alrnoxarifado ali instalado provisóríament:'e, constituida 

de mantimentos, cornbust!vel , ferramentas, que seriarn enviados ao al 

moxarifado de Leopoldina, ponto de partida da Expedi9ao. 

Entre as várias viagens feítas em objeto de servi90 , desta 

ca-se a empreendida em companhia do Capitao Antonio E. Bazílio em um 

pequeno aviao Fairchild. Subimos sobrevoando o rio Araguaía de Arua 

na a Barra do Gar9as, a procura de urn local para a futura sede, vez 

que o Ministro Joao Alberto havia decidido a transferencia de Arua

na , para um certo lugar rnais apropriado. Pouco tempo depois ficou d~ 

cidido que a sua sede seria em Barra do Rio das Gar9as (hoje Aragar-

9as) na confluencia do río Araguaia e Gar9as, divisa de Goiás com Ma 

to Grosso. 

Por ser o primeíro aviao a sobrevoar o povoado de Araguaia 



Cap. Basilio, da FAB ; Dr . Acary de Passos Oliveira e Dr . Vicente 

Lins de Barros , em preparativos para um voo de reconhecimento. 
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na , houve festa popular . Os colégios suspenderam suas aulas e o s ha

bitantes sairam para a via pública a fim de apreciarem as habilida-

des do Cap . Basilio que realizoµ voos rasantes para ''suspense '' dos 

admiradores . ~nquanto ~s pe~soas apla4diam as evo1u9oes do peque no 

Fairchi9., ,qs ap,imais qon:iésticos ,í;ugiam espavoridos coro o barulho do 

motor . 

Mef?es d,~p~,is,1 qµa_pdo aca:WPado em Araga,r9as fui for9aqo a 

i r a Aragµa j,ana, (iz um~ .vis,~ta ao Colégio dqs Padre? , aí sabendo da 

satisfa9ao dqs alll.Ilos e ~9 povo em ,g~ral quando virarn o primeiro avi 

ao. 

E~ fins de julho, recebi ordens para embarcar coro todo o 

material depositado em Aruana , r~mo a Barra do Rio das Gar9as . 

Ao tornar p~blica a ordern de retirada , as popula9oes das 

cidades de Anápol.is, Goiania , Inhumas, Cruzeiro do Sul (hoje Itau9ú), 

Itaberai, Goiás e Leopoldina, bem como a maioria dos goianos , com ex 

ce9ao , naturalm~~te, dos residentes no Sudoeste que seriam altamente 

beneficiados com a mudan9a, ficararn desoladas e profundamente magoa-

das. 

Coro os descontentes ficou o Cel . Vanique , Chefe da Expedi-

9ao , que fez uso de todo o seu prestigio para que a ordem fosse tor-

nada sem efeito . Contudo e com todqs os pesares, ela foi cumprida. 

Até o dia do seu afastamento da Expedi9ao, em dezembro de 

1948, manteve o Cel . Vanique seu ponto de vista, nao compreendendo 

os motivos que determinaram a transferencia , que inegavelmente veio 

dificultar os trabalhos de penetra9ao, aumentar as despesas, nao se 

falando nas centenas de quilometros que forarn adicionados . 

Como prova de estar a corrente pró- Leopoldina coro a razao, 

basta citar o fato de ter o sertanista Francisco Meireles, funcioná 

rio do extinto S.P.I., na qualidade de Chefe da Turma de Atra9ao dos 

Indios Xavantes, em menos de seis meses , coro recursos precarissimos, 

planejando e executando urna rodovia ligand o Leopoldina ao seu posto 
' 
~; ,. 
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de trabalho ero Sao , Domingos, a margem direita do Río das Mortes,pros 

seguindo coro a mesma até atingir o posto do Jacaré, nas proximidades 

do río Xingu, posto organizado pela Funda9ao Brasil Central, traba 

lho feito por Meireles coro recursos escassos e diminuto numero de~ 

soal. 

Para atingir o posto Jacaré partindo de Barra do Gar9as<Es 

pende-se enorme soma de sacrificios, e necessita-se usar pequenos a

vioes para transporte de alimentos e recursos outros. 

Recebida a ordem, preparei-me para sua execu9ao. A tropa 

constituida de cento e dez muares, que já se encontrava na cidade de 

Goiás com destino a Leopoldina e que tinha corno encarregado o Sr.Vir 

gllio do Nascimento, foi tocada diretamente para Araguaiana onde a

pós urn pequeno descanso, seria encarninhada a Barra do Gar9as. De Goi 

ás a Araguaiana, o percurso aproximado é de 312 Krns; para Leopoldina 

seriarn 180 Kms. 

Para que os anirnais menos sofressem em tao penosa jornada, 

deterrninei que o percurso fosse coberto ero 10 etapas, utilizando-se 

a estrada usada pelos guardas-linhas de Telégrafo Nacional: 

la. 36 Km. corn pernoite na Fazenda do Brejo, de proprieda 

de do Sr. Otávio Monteiro. 

2a. 30 Km. corn pernoite ern Itapirapuan. 

3a. 30 Km. coro pernoite em Faz. Palrneiras. 

4a. 36 Km. corn pernoite em Faz. Arrecada9ao. 

Sa. 18 Km. corn pernoite ern Esta9ao Mar. Floriano. 

6a. 30 Km. com pernoite no povoado Rio Claro. 

7a. 36 Km. com pernoite na Faz. Estreminha. 

8a. 30 Km. coro pernoite no povoado de Araguaiana. 

Nesta l ocalidade a tropa permaneceria de dois a tres dias 

para descanso. 

9a. 36 Km. com pernoite na Faz. Nazareth Cardoso. 

lOa. 30 Km. chegada a povoa9ao do Barra do Gar9as. 
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Após haver assistido a partida da tropa , dirigi- me em cami 

nhao para Leopoldina onde estavam a rninha espera os Srs. Apolonio Le 

al de Barros e Dr . Pedro Alexandrino de Borba Filho. 

Foi necessária urna semana para preparo e ernbalagern da car

ga que foi acomodada ern duas ernbarca9oes acionadas a motor de popa. 

Contratei motorista, pilotos , práticos fluviais, cosinheiro,aluguel 

de barcos e trabalhadores bra9ais . 

Tudo embarcado, partirnos de Leopol dina as 14.30 horas do 

dia 16 de agosto de 1943 . Navegamos, rio Araguaia acirna até 18 horas, 

instalando acamparnento em urna praia , seis quilometros a montante de 

Leopoldina. 

A viagem , que durou seis dias , foi feita normalmente , nao 

obstante pequenos acidentes comuns para quem viaja pe~o Araguaia : mQ 

tores bastante usados, quebra de pinos, falhas de velas e outros irn

pecilhos como e ncalhes, água nos poroes , passagens de corredeiras e 

travessoes, etc. 

Nosso itinerário durante os seis dias de viagem pode seras 

sirn dividido : 

19 dia: 16.08 . 43 - SaÍda as 14,30 horas - quilometros na

vegados , seis . Pouso no local conhecido por Ch:iqui. 

to Antao; 

29 dia: 17.08 . 43 - Saida as 6,30 horas. Paradas demora-

das, devido avar ia ern urn dos motores. Quilornetros 

navegados , cinquenta e sete. Pouso seis quilome

tros abaixo do Gravatá. 

39 dia : 18 . 08.43 - Saída 6,30 horas. Viagern regular . Par

tiu- se uro pino da ernbarca9ao do José Hespanhol. 

Quilometros navegados, setenta e oito. Pouso na 

Praia do ~orro. 

49 dia: 19.08 . 43 - Sa!da as 6,30 horas. Avistamos o Mor 

ro do Rio Claro as 10 , 30 horas , pelo lado esqueE 
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do. Atmocamos na Faz. db Rio Claro, as 11,30 ho-• 

ras. Quilometros' navegados, sessenta e dois. Pou

so nas proximidades do Corixo s. Joaozinho. 

59 dia: 20.08.43 - s~rda as 6,20 horas. Atingimos Cachoei 

ra Grande as 7,15. Desprezando os canais goiano e 

grande, passamos pelo canal da Raposa menos cor-

rentoso. Por este, navegamos urna hora e trinta mi 

nutos. Devido a sua profundidade, tivemos por -va 

rías vezes de arrastar as embarca9oes nos bancos 

de areia. Cachoeirinha as 10,40 horas., como a an 

tecedente, foi transposta corn auxilio de cabo de 

a90 puxado em terra por tripulantes e passageiros. 

Prosseguindo viagern as 11.45, atingimos Araguaia-

na tomamos conhecirnento de que a tropa de muares 

originária de Goiás havia passado pela Esta9ao Mar. 

Floriano no día anterior, sem nenhuma perda. 

Após o almo90, continuamos viagem corn navega9ao franca até 

18.00 horas. Quilometros navegados, quarenta e oito. Pouso abaixo do 

Corixo Cayapó. 

69 dia: Saída as 6 horas. Serra da Barra do rio das Gar-

9as a vista, desde 7 horas. Passamos pelas Corre

deiras do Jaburu as 8.05 horas e as de Ouro Fino 

as 8,40 horas. Atrasamos urna hora e vinte minutos 

nessa passagem, que foi transposta corn ajuda de 

cabo de a90. A seguir vem a Cachoeira do Gaspar -

zinho, para chegar na rnaior de toda a travessia. 

Trata-se da Cachoeira das Pitombeiras, compostare 

tres saltos, separados por rebojos, pedras aflo-

rando a' superficie d' água e nuven·s de espuma que 

impressionam. 

Depois de horas de exaustivos trabalhos, amarramos as em-
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barca9oes acima dessa queda d'água e fomos almo9ar. 

Continuarnos viagem as 15,30 horas com navega9ao franca e 

sem obstáculos, até as 19,50, quando nos encostamos junto a povoa9ao 

de Barra do Gar9as. 

Ao desembarcarmos, recebemos os cumprimentos do Cel. Vani

que, Chefe da Expedi9ao e seus expedicionários que aí já se encentra 

vam procedentes do Rio, S. Paulo e Minas Gerais, vindos por via fér- · 

rea até Uberlandia e por carninhoes até o povoado. 

No dia irnediato ou seja, 21.08.43, corn a participa9ao de 

todos, procedemos a opera9ao de descarga das embarca9oes encarninhan

do as rnercadorias para urn almoxarifado improvisado. 

Ao sair do Rio de Janeiro, a organiza9ao da Expedi9ao era 

a seguinte: 

Cel. Flaviano de Matos Vanique 

Francisco Brasileiro 

Acary de Passos Oliveira 

Hélio Pinto Brito 

Aristides Penteado 

Mário Silva 

Vicente Lins de Barros 

Fábio Marques 

Alfredo Maia Dias 

Venancio Santos Barros 

EXPEDICIONARIOS 

Aristides Leite da Silva 

Josias de Melo Alves 

Manoel José 

- Chefe 

Sub-Chef e 

- Encarregado do Pes-

soal, Seguran9a e 

Transporte. 

- Secretário. 

Encarregado do abas

tecirnento. 

- Encarregado do serví 

90 de ca9a e pesca. 

- Médico. 

- Farrnaceutico. 

- Radio-Telegrafista. 

Radio-Telegrafista. 

Iris Vieira Cardoso 

Israel Oliveira Rocha 

José Miguel Fer~ da Silva 



Da esquerda para direita: Cap . Antonio Bazilio, da F . A. B.; Ministro 

Joao Alberto , Coordenador da Mobiliza~ao Econornica , Ten . Cel . F . de 

Matos Vanique , Chefe da Expedi<rao Roncador- Xingu e dois expedicioná 

rios . 



Jeronimo F. Vieira 

Armando F. da Silva 

Elias Januário Nascimento 

Isidoro Barreto 

Em Sao Paulo, incorporaram-se: 

Dr. Inacio da Silva Teles 

Juraci R. Leal 

Telemaco Bomilcar 

Weber Machado Silva 

CAP!TtJLO - III 
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José Paiva dos Santos 

Manoel Ignacio dos Santos 

Roldao Pires Brandao 

Odilon de Araujo 

Pe. Hipolito Chovelon 

Luiz Pini Neto 

Felisberto Muniz Reis 

Agosto 6/1943 - Partiram os expedicionários da Gare Pedro 

II as 18,45 com destino a sao Paulo, onde novos elementos se incorpo 

raram, apos a solenidade realizada no Mosteiro de Sao Bento. 

Na esta~ao do Norte, os expedicionários foram recebidos pe 

lo Ministro Joao Alberto e Cel. Vanique , que haviam chegado a Sao 

Paulo no dia anterior. 

o desembarque se deu as 7 horas da manha do dia 7. A tarde 

· desse mesmo dia, o Ministro Joao Alberto, acompanhado de sua esposa, 

autoridades civis , militares, eclesiásticas e grande massa popular, 

apresentaram despedidas aos expedicionários, ouvindo-se vários orado 

res. 

Agosto 8 a 11/1943 - Viagem normal e morosa, devido as bal 

dea~oes da estrada de ferro Sorocabana para a Mogiana e a quantidade 

de material a ser transferido. 

A chegada a Uberlandia aconteceu no dia 11, onde ai ja se 

encontrava o Sub-Chefe Francisco Brasileiro que em companhia do Sr. 

Ibere Goulart, Chefe da Base naquela cidade, havia providenciado ali 

menta~ao e alojamento para todos. 

Agosto 12 a 17/1943 - Esses dias foram utilizados nos pre-
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parativos para prosseguimento da viagem ao ponto de partida, ou se 

ja, Barra do Gar9as. No día 14, em aviao pilotado pelo Cap.Basilio, 

desembarcaram o Sr. Ministro Joao Alberto e o Cel. Vanique, ctefe da 

Expedi9ao. 

No dia 18 efetuou-se o embarque dos expedicionários em ca 

minhoes e jardineiras. Durante o trajeto, passamos sucessivamente 

por Santa Rita do Paranaiba (hoje Itumbiara), Rio Verde, Rio Bonito 

(hoje Caiaponia), Bom Jardim (hoje Ibutim) para atingir Barrad::> GaE 

9as no día 21, ponto de partida para os trabalhos de penetra9ao. 

Até o dia 25 - as atividades se concentraram na escolha 

do local onde deveria ser armado o acampamento. Feíta a escolha lé 

vando-se em conta defesa contra as enchentes do Rio Araguaia, faci

lidade de reabastecimento d'água, facil acesso aos buritizais, cu

jas folhas seriarn aproveitadas nas paredes e coberturas, foram cons 

truídos ranchos para alojarnento do pessoal, farrnácia, cozinha, esta 

9ao de rádio, almoxarifado, enfermaría, depósito para inflamáveis e 

outros mais para fins diversos. 

o primeiro acidente aconteceu no dia 30 de agosto: o tra 

balhador Roberto Araújo, no servi90 de abertura de picada, descuii:b.l 

-se dando ero sua própria perna um profundo corte de facao. Encarni 

nhado para o acamparnento, foi de irnediato atendido pelo médico Vi

cente Lins de Barros. 

S E T E M B R O 1943 

No día 19, fui designado para organizar as ''Instru96es'''a 

serem cumpridas pelos expedicionários. 

Novo acidente ocorreu no día 4, quando o trabalhador Josi 

as de Melo Alves leva um profundo corte de facao na regiao frontal 

sendo irnediatamente medicado. No día irnediato; por motivos diversos, 

retornam ao Rio de Janeiro os Srs. Vicente Lins de Barros, Hélio Pin 



• 

Acampamento na Barra do Rio das Gar~as. 

Crupo de expedicionários. 
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to de Brito, Roberto Araújo, Josias de Melo Alves , Francisco de Oli

veira e Oriculo Castelo Branco, inspetor do S.P.I., que fora designa 

do como observador junto a Expedi9ao. 

Em comemora9ao a data da nossa Independencia, no dia 7, pe 

la manha, ouviu-se urna salva de 21 tiros e pela primeira vez foi has 

teado o pavilhao nacional pelo Cel . Vanique, presentes todos os mem 

bros da Expedi9ao, seguindo-se a leitura do Boletim nQ 1, do teor se 

guintes. 

Coordena9ao de Mobiliza9ao Economica. 

Expedi9ao Roncador-Xingu. 

Acampamento a margem do rio Araguaia, Barra do Río das Gar 

9as, 7 de setembro de 1943. 

Para conhecimento dos expedicionários e devida execu9ao,pu 

blico o seguinte: 

Boletim n9 1 

Hasteamento da Bandeira 

Em comemora9ao a data de hoje, o pavilhao nacional será has 

teado e arriado na hora regulamentar na presen9a de todos os expedi

cionários. 

Independencia do Brasil 

Pela primeira vez hastea-se ante nossos olhos , neste peda 

90 de terra virgem, fértil e rica, o pavilhao nacional, slmbolo de 

nossa liberdade e independencia. 

Há cento e vinte e um anos comemoramos neste dia a liberda 

de de pensarmos e agirmos de acordo com os nossos interesses. Cento 

e vinte e um anos de trabalhos e lutas para o engrandecimento do nos 

so querido Brasil. 

Ainda ecoa em nossos ouvidos o brado de "Independencia ou 

Morte", proferido por D. Pedro I, as margens do arroio Ipiranga, des 

ligando nossa estremecida Pátria, de urna vez para sempre, dos gri-
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lhoes que nos prendiam a gente portuguesa. 

Muito se tem feito pelo Brasi l. Entretanto, para elevá-lo 

sempre e cada vez mais no conceito das na9oes civilizadas , várias o-

bras de vulto foram empreendidas por sua Excia. o Dr. Getulio Var-

gas , preclaro Presidente da República e dentre muitas das ma is patri 

éticas e promissoras, foi a de autorizar a organiza9ao desta Expedi-

9ao . 
~ 

Sua origem nos a encontramos nas visitas feítas pelo Pre-

sidente Vargas nos sertoes de Goiás , Mato Grosso e vários outros Es 

tados, onde teve oportunidade de observar a necessidade de melhor co 

nhecermos nossa terra , aproveitarmos suas riquezas, levando-se em 

conta que duas ter9as partes do nosso território sao ainda desconhe-

cidas . 

Para isso , confiou essa penosa tarefa ao Sr . Ministro Joao 

Alberto Lins de Barros , Coordenador da Mübiliza9ao Economica, quep:>r 

sua vez entregou- me a chef ia da Expedi9ao . 

Nesta qualidade , dou por instalado o nosso acampamento ,pro 

visório, fruto exclusivo dos nossos trabalhos. ~ urna singela demons-

tra9ao do desejo que todos nós possuimos de correspondermos a confi-

an9a que nos foi legada . 

Breve partiremos pelos "Gerais" onde toda sorte de surpre 

sas nos esperam. Levaremos conosco essa fé inquebrantável de que so 

mos portadores , a l embran9a da bravura de nossos antepassados bandei 

rantes e a convic9ao da nossa vitória . 

Durante nossa ~a~inhFda nao nos esque9amos das sugestivas 

palavras pronunciadas pelo Dr . Godofredo Teles , quando em Sao Paul o , 

nos foi confiada a guarda deste sagrado pavilhao. 

Assinado : F. de Matos Vanique-Ten. Cel. Chefe da Expedi9ao. 

Confe r e : Francisco Brasileiro - Sub-chefe. 

Por determina9ao da chefia, dissertei sobre a data que se 

comemorava . 

,.· 
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Cerirnonia tocante, meia duzia de idealistas ern pleno ser

tao, nurn silencio religioso, rnirava o pavilhao nacional que desfral

dava ao vento naquele longinquo peda90 de terras brasileiras. 

Neste día a tarde, alegrou-nos a chegada do Dr. Vahia de 

Abreu (ha poucos anos falecido em Marabá) que veio assurnir o servi90 

de saúde da Expedi9ao e do Sr. Erniliano Correa de Araújo, técnico em 

rádio-.telegrafia, incumbido de instalar a esta9ao de Ba:r:ra do Gar9as, 

ernpréstirno da Cornpanhia de Navega9ao Brasileira. 

No dia 8/9/43 - Logo após ser servido o café da manha ou 

viram os expedicionários a leitura do Bol. n9 2 , assim redigido: 

A) 

Coordena9ao de Mobiliza9ao Econornica 

Expedi9ao Roncador- Xingu 

Acamparnento as rnargens do Rio Araguaia , Barra do rio das 

Gar9as, 8 de setembro de 1943. 

Boletim n9 2 

Para conhecirnento dos expedicionários e a devida execu9ao, 

publico o seguinte: 

la. Parte 

Organizacao Geral da Expedicao 

ADMINISTRACAO 

Chef e: 

Sub-chefe: 

Alrnoxarife 

Secretário: 

Encarregado 

Encarregado 

Encarregado 

Geral: 

do Abastecirnento: 

do Pessoal: 

da Seguran9a: 

Ten. Cel. F. de Matos Vanique 

Francisco Brasileiro 

Dr. Acary de Passos Oliveira 

Dr. Hélio Pinto de Brito 

Fritz Wilberg 

Dr. Pedro A. de Borba Filho 

Felisberto Muniz Reis 

Encarregado do Servi90 de Ca9a e Pesca: Mário Silva 

B) SERVICOS GERAIS 

1) Servi90 de Saúde: 

Encarregado do hospital em Barra do Gar9as: Dr. Vahia de Abeu 
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Encarregado do Serv. ern Campanha: Dr. Vicente Lins de Barros 

Farmaceutico: Fabio Marques 

2) Servi90 de radio- telegrafía 

Radios-telegrafistas: Alfredo Maia Dias 

Venancio dos Santos Barros 

3') Diversos 

Corrieiro e Carneador: Aristides Penteado 

Mecanlco e piloto fluvial: Arlindo de Oliveira 

Encarregado da tropa: Virgilio do Nascimento 
. 

carpinteiro: Pedro Clemente 

Cozinheiro: Odilon Alves de Araújo 

R E S O L U ~ A O 

Por absoluta necessidade e conveniencia do servi90, o Dr . 

Acary de Passos Ofi-veira assumirá, imediatamente, as fun9oes de almo 

xarffe Gera'l'., permanecendo nesse cargo até que fique definitivamente 

orga'niza'do o a'l'.mox'arf'fado des ta Expedi9ao . 

2a. Parte 

Instruooes ré.ferentes a ordem e a disciplina 

1) A partir de amanha, entrará ern vigor o seguinte: 

Aivorada 6.00 h 

Café 6.30 h 

Inicio aos trabalhos 7.00 h 

Almo90 12.00 h 

Reinicio aos trabalhos 14.00 h 

Término dos mesmos 17. 00· h 

Jántar 18.00 h 

Silencio 21.30 h 

2 )
1 

STNAIS CONVENCIONAIS 

Um silvo longo de apito: Alvorada, rancho, i nicio e término dos 

trabalhos, silencio. 

Dois Silvos longos seguidos de cur to várias vezes repetido: Al arme. 
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Ouvido o sinal ·de alarme, todos se preparem para defesa, agrupa -

dos nos locais onde se acharem, aguardando ordens da chefia ou entao 

ocuparao os pontos estratégicos previamente escolhidos. 

3) Niguém poderá ausentar-se do acampamento sem a necessária licern;a 

da chefia ou pessoa pela mesma designada. 

4) Fica proibido o uso de bebidas alcoólicas no acamparnento e irnedia 

9oes. 

5) Na cozinha, armazens, depósito de viveres, muni9oes,cornbustiveis, 

é expressarnente proibida a entrada de pessoas estranhas ao servi90. 

6) Aquele que extraviar ou inutilizar ferramentas ou quaisquer ou

tros objetos pertencentes a Expedi9ao, sem motivo justificado, terá 

descontado na folha de pagamento o valor que representarem os mesmos 

7) Todo aquele que se apoderar indevidamente de material pertencente 

a Expedi9ao ou objeto de uso pessoal de seus companheiros, será ex

pulso e entregue a autoridade policial mais próxima, por crime derou 

bo. 

8) Toda e qµalquer queixa, reclama9ao ou denúncia deverá ser encami 

nhada ao Encarregado do Servi90 Competente. 

9) Os que obtiverern licen9a para se ausentarem do acampamento fica

rao abrigados a ele retornarem antes do toque de silencio. 

10) Fica expressamente proibido aos membros da Expedi9ao enviar a im 

prensa ou a particulares, por cartas, telegramas ou outro . qualquer 

rneio de comunica9ao, acusa9oes tendenciosas ou noticias alarmantes 

sobre os trabalhos da Expedi9ao. 

11) Depois do toque de silencio, fica proibida toda e qualquer pales 

tra em voz alta ou fazer ruidos que possam perturbar o sono de seus 

companheiros, bem como luzes ero excesso, no recinto do alojamento. 

12) Para o alojamento do pessoa¡ será designado, todas as noites, uro 

plantao, que ficará responsável pela disciplina e silencio ño mesmo. 

13) o Pavilhao Nacional será hasteado nos días de feriados nacionais 

e aos domingos, das 7.00h as 18.00 hs. & 
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14) As presentes instru9oes serao aplicadas nao so nos acampamentos 

fixos, mas também em marcha, podendo ser modificadas desde que a che 

fia julgue conveniente . 

dades: 

3a. Parte 

DAS PUNICOES 

Os membros da Expedi9ao sao passíveis das seguintes penali 

a) Advertencia particular 

b) Advertencia pública 

c) Expulsao 

A pena de expulsao sera da competencia exclusiva do Chefe 

da Expedi9ao. 

(ass .) Ten. Cel. F. de Matos Vanique - Chefe da E.R .X. 

Francisco Brasileiro - Sub-Chefe 

CAPÍTULO - IV 

Hoje, 11 de setembro, recebemos a agradável visita do Mis 

sionário Salesiano , Pe. Colbachini, que há mais de trin~a anos vem 

servindo , coro extrema devo9ao, a causa de prote9ao e catequese dos 

indios Bororo, conseguindo , após longos anos de intenso trabalho, reu 

nir várias aldeias em urna Única no lugar denominado Merure, estabe

lecendo urna eficiente escala de brasilidade. 

Nessa colonia indigena, sao ministrados aos Bororos ensina 

mentas sobre trabalhos agricolas, pecuária , oficios vários, mantendo 

Dermanente um curso de alfabetiza9ao e urna bem organizada "banda de 

música" composta exclusivamente de aborígenes. 

Escreveu Pe. Colbachini de parceria coro o Pe. Cesar Albi

setti, edi9ao em italiano e portugues, várias obras nas quais descre 

vero, com a experiencia de longos anos de catequese, os hábitos, cos

tumes , ritos e vários cerimoniais, notadamente o fúnebre que difere 

de todas as tribos até entao conhec ida s . 
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Entre suas publica9oes é for9oso destacar a intitulada ORA 

RIMAGODOGUE (Bororos orientais) 

Possui Pe. Colbachini várias comendas , inclusive a "Cruzei 

ro do Sul", conferida pelo Governo Brasileiro ern recompensa aos rele 

vantes servi9os prestados a causa indígena. 

Desejoso de colaborar com a Expedi9ao, veio pessoalmente o 

ferecer seus préstimos, conhecdor que é da vasta regiao marginal do 

Rio das Mortes. 

gido . 

Dias antes, havia eu recebido urn seu telegrama, assim red.i 

Sr . Acary de Passos - Chefe Pessoal Expedi9ao Xingu~ B 

103 - Santa Cruz dos Taxos - MT 22- 126 - · 13-9, 40 "Sabedor 

preparativos grandiosa Expedi9ao rumo Rio Martes Xingu da 

qual Vossencia exerce fun9ao grande confian9a Chefia vg pe 

lo conhecimento possuo da vasta zona entre os Ríos Gar9as 

e Martes pelas várias explora9oes por mim feit~s no curso 

mais trinta anos vg posso informar que condi9oes topogr~fi 

cas mais favoráveis encontrara- se seguinpo rumo Noroeste des 

ta localidade denominpda Merure, cujas Coordenadas sao Lon 

gitude Oeste (Grw) 52 graµs e 41 minutos; Latitude Sul 15 

graus e 43 minutos. Informo tarnbém que aqui há terreno con 

di9oes eventualmente serve campo de avia9ao. Pe90-vos man 

dar pessoas competentes averiguar meus dizeres. A missao 

salesiana de Mato Grosso terá toda satisfa9ao poder em al 

go tornar- se Útil. 

Distintos obsequios . Pe. Colbachini - Dir- Colonia Indíge

na Merure". 

As 16,30 foi solenemente fincado o "Marco O" zero da Expe-

9ao . Lemos! na ocasiao, o Boletirn n9 3 , assim redigido : 

Coordena9ao da Mobiliza9ao Econornica 

Expedi9ao Roncador Xingu 



33 

Acampamento a margem do rio Araguaia, Barra do rio das Gar 

9as, 11 de setembro de 1943 . 

Boletim nQ 3 

Para conhecimento dos Expedicionários e devida execu9ao,pu 

blico o seguinte: 

la. Parte 

Servico de Vanguarda 

Por determina9ao desta chefia seguirá hoje com destino a 

Faz. Moraes, com a missao de descobrir urna passagem na Serra Azul e 

abrir piques em dire9ao ao rio das Mortes , a fim de facilitar a mar 

cha do Grosso da Expedi9ao , o Sub-Chefe Francisco Brasileiro, acompa 

nhado de cinco de nossos companheiros, dando assim, inicio a penetra 

9ao do eixo pré estabelecido da nossa jornada . Em sua c0mpanhia ... ira 

trambém o Sr. Fritz Wilberg, encarregado do servi90 de abastecimento. 

A Francisco Brasileiro e seus companheiros de caminhada ,e.,:? 

ta chefia faz votos de boa sorte, para que o objetivo em mira se ja 

coroado de máximo exito . 

M A R C O O - (Z E R O) 

Rompendo hoje nossa marcha com a mesma f é que animou a sé-

culos os primeiros desbravadores dessas rudes matas, determinou esta 

chefia que fosse plantado o "Marco O", símbolo da determina9ao inque 

brantável que nos guia no rumo imposto por nossa querida Pátria. 

2a. Parte 

R E S O L U G O E S 

Por ter se ausentado doente o Secretário da Expedi9ao , de-

signo para substituí-lo o Dr. Inacio da Silva Teles. 

3a. Parte 

sem Altera<;oes 

{ass . ) F. de Matos Vanique - Ten. Cel. Chefe da Exp. Ronca 

dor Xingu. 



Marco '' O'' (Zero) - Barra do rio das Gar9as 

Ponto de partida para a penetra9ao 
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Confere: Francisco Brasileiro - Sub-chefe. 

Terminada a leitura, entre vivas ao Brasil, a Expedi9ao,ao 

Pres. vargas, ao Min. Joao Alberto, partiu a turma de Vanguarda cons 

tituida por Francisco Brasileiro - Chefe, José c. Pereira Leite, Si! 

vino Días dos Santos, Sebastiao Leite da Silva, Angelo Severo (matei 

ro) Acrizio Bitencourt e Fritz Wilberg. 

A nosso ver, a data de hoje deve ser considerada como a 

mais importante para os expedicionários, visto que, com os componen 

tes da Vanguarda , iniciam-se os trabalhos de penetra9ao, ao mesmo tan 

po em que o marco inicial da fixa9ao do acampamento era cravado em 

pleno sertao. Os trabalhos anteriores se limitaram a percorrer cami 

nhos e estradas já e xistentes, rnelhorando-as é verdade, e a construir 

meia duzia de ranchos de palha, que dentro ern breve serao substitui

dos por obras de alvenaria em consequencia do progresso que virá corn 

toda a certeza, por for9a de urna evolu9ao natural. 

Nesta data foram também consideradas corno rnernbros da Expe

di9ao, as pessoas seguintes: 

Cap. A.E. Bazilio - oficial da Fab a disposi9ao do Coorde

nador .da Mobiliza9ao Econornica . 

Dr. Rui Mourao - Encarregado do Escritório Central ern Sao 

Paulo . 

Adhernar Machado de Santana - Aux. de escritório ern Sao Pau 

lo . 

Dr. Ibere Goulart - Encarregado do Posto de Abastecimento 

ern Uberlandia . 

Galiernberto Lacerda - Aux . do Posto de Uberlandia. 

J. Melo Cintra - Encarrcgado do Pesto de Abastecirnento ern 

Rio Bonito, atual Caiaponia. 

16.9.43 - Chegam os primeiros caminhoes procedentes de Uberlandia,em 

número de tres, transportando cornbustível, mantimento e ferramentas. 

Terminada a opera9ao de descarga, retornam no mesmo dia, neles via-
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jando Luiz Nunes García e Alfredo Maia Dias. O primeiro devido enfer 

midade em pessoa de sua familia e o segundo por ter falecido sua es

posa, conforme telegrama recebido. 

A tarde , em um aviao Fock-Wolff, pilotado pelo Cap. Bazilio, 

desembarcaram o Ministro Joao Alberto e Eng9 Eduardo Santos de Oli

veira. 

No dia seguinte o Ministro, Cel. Vanique e o Eng9 Eduardo 

Santos Oliveira fizeram as primeiras explora9oes na Cachoeira "Voéd.ei 

ra" em terras de Mato Grosso, antevendo seu aproveitamento como ener 

gia hidráulica na ilurnina9ao do acampamento e da futura cidade. 

Também nesta data, fez-se pelo rádio, a primeira comunica-

9ao com o Rio de Janeiro, através de urna esta9ao da NAB {Navega9ao A 

érea Brasileira) . 

Foram intensas as atividades desenvolvidas no mes de outu-

bro . 

Chega o Ministro. Após l i geiro descanso segue para a fren

te em voo de reconhecimento, a fim de orientar a Francisco Brasi lei

ro o rumo mai s aconselhável. 

Segue para Leopoldina, via fluviaJ, a servi90 o Dr. 

de Passos Oliveira . 

Acary 

Cel. Vanique, que há dias fora acometido de forte resfría-

do acha-se febril e coro um abcesso no bra90, proveniente de um feri

mento que infeccionou. t operado pelo Dr. Vahia de Abreu, com pleno 

resultado. 

Retornando da Vanguarda, chegavam Francisco Brasileiro e 

seus companheiros, após ~averem percorrido setenta quilometros abrin 

do piques, ultrapassando o Bico da Serra Azul em doze quilometros. 

Regressa o Dr. Acary acompanhado dos Srs. Vicente Fialho, 

contratado pela Coordena9ao para medir o volume d'água do Corrego Vo 

adeira e estudar a possibilidade de instala9ao de urna turbina. 

Francisco Brasileiro e Felisberto Muniz Reis viajaram para 
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o norte da Serra do Foga9a. O primeiro vai orientar o segundo por on 

de deve passar a picada que demandará ao Bico da Serra Azul, caminho 

obrigatório para quem dirige ao Rio das Mortes. 

Por motivos fúte is , o cozinheiro cícero de Andrade vibra 

violenta facada no trabalhador José Manoel que é imediatamente opera 

do pelo Dr. Vahia ~e Abreu. Esco ltado por dois expedicionários, cíe~ 

ro é conduzido a cidade de Baliza e entregue as ~utoridades polici-

ai s para as providencias cabíveis. 

N O V E M B R O / 1943 

Visita do ,Ministro acornpanhado do Dr. Rui Mourao, Encarre-

gado do Escritório Central em Sio Paul~~ 

19 11 - Erancisco srasileiro, sub-chefe da Expedi9ao, que 

há vários días vinha mantendo suspeitas reunioes com os seus mais ín 

t imos amigos, ·entre os quais Pe. Chovelon, apresenta de súbito ao Mi 

nistro e ao Cel. Vanique sem haver dado a este conhecimento como era 

seu dever, urna vez que exercia elevadas fun9oes de confian9a como 

sub-chefe, urn p lano de organiza9ao de nova expediqao, da qua!, seria 

e l e , Francisco Brasileiro, o che fe . 

Transcrevo a seguir o plano apresentado e cópia dos ofici-

os que o acompanhou. 

Ao Sr. F. de Matos Vanique. DO. Chefe da Exp. Rene.X. Sr. 

Cel. 

-Tomo a liberdade de passar as suas maos um plano de Van-

guarda para o próximo ano de 1944, que também acabo, neste instante, 

de apresentar ao Sr. Ministro Joao Alberto. 

O motivo pelo qual lhe exponho este plano, cumprindo com 

toda consciencia e d edica9ao as f un9oes de Encarregado da Vanguarda 

da Exp. Ronc. Xingu com que o senhor me honrou, é em acreditar no 

sucesso a ser colhido com sua rnobilidade. 

Certo estou que sua visao de sertanista o compreenderá. 

Do seu Sub-chef e e amigo 
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Francisco Brasileiro 

Barra do Rio das Gar~as, 27 de outubro de 1943. 

"Ao Sr. Ministro Joao Alberto" 
r · 

Tendo sido iniciados os trabalhos de penetra9ao, e pro cu 

rando com toda consciencia prever o prosseguimento da marcha, dentro 

dos planos ideados pelo senhor, tendo em vista exclusivamente o exi-

to completo da Expedi9ao, tomo hoje a liberdade de lhe apresentar u

rna sugestao para os servi9os de Vanguarda para o ano de 1944, no que 

diz respeito ao pique a ser aberto desde o rio das Mortes a Santarérn. 

Pe90-vos cordialmente que se demore na aprecia9ao do que 

se segue, reparando na mobilidade do plano aqui exposto, por ser ele 

fruto de acurado estudo do trajeto e da experiencia que algumas ca-

minhadas me derarn. 

I 

O P E R C U R S O 

A distancia que vai do Rio das Mortes, na proximidade da 

cachoeira d~ Furna9a, até a cidade de Santarérn, pode ser calculada em 

1.800 Km, seguindo-se urna rota tra9ada ern mapa, constituida de suces 

sivas linhas retas ideais. 

Da Cachoeira da Fuma9a, segue-se no rumo do poente até ga 

nhar o prirneiro espigao da Serra do Roncador, e desse ponto, tocando 

rumo Norte, alcan9a-se o rio Xingu, pouco abaixo da barra do Culuene. 

Dal, ganhando o Noroeste, chega-se as cabeceiras do rio 

Iriri, que é largado a direita, puxando urna reta até Santarérn pelo 

divisor das águas desse rio corn as do rio Jarnachirn. 

Dessa maneira, o percurso pode ser estimado ern 1.800 Km. 

cartográficamente. 

Supondo-se poss!veis enganos cartográficos, e os inevitá-

veis desvios irnpostos por obstáculos naturais da carninhada, aumenta-

mos essa distancia para 3.000 Km. 

Ora, ern todas as minhas caminhadas de explora9ao, varando 
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sertoes de gerais entremeados de cerrados, matas, brejos e 

transpondo grandes e pequenos ríos, com os trope9os próprios 

39 

campos, 

dessas 

empreitadas, como sejam falhas por arribada de animais, desvíos de 

rumos, entraves pelo desconhecimento da largura das matas e das tran 

queiras a serem furadas, doen9as, etc, tenho sempre conseguido a mé

dia diária minima de duas léguas (12 Kl.) em expedi9ao de cinco me

ses de explora9ao . 

Para argumentar com maior seguran9a, diminuamos essa média 

diária para dez (10) Kl., pouco rnais de légua e meia. Assim, teremos 

o percurso de 3.000 Km. teoricamente caminhado em dez (10) meses. 

II 

P L A N O D E M A R C H A 

Esse percurso sera dividido em tres partes: 

la. - Da Cachoeira da Fuma9a ao passo do rio Xingu; 

2a. - Do passo do Xingu as cabeceiras do rio Iriri; 

3a. - Das cabeceiras do rio Iriri até Santarérn ; 

A primeira etapa será percorrida em tres meses; 

A segunda etapa ern quatro; 

A terceira em trés. 

O inicio da penetra9ao se dará no come90 de abril, aprovei 

tando- se o final da esta9ao chuvosa, que nos facilitará transpor a 

regiao da Serra , menos favorecida de aguadas. 

Em julho estaremos no Xingu. 

AÍ entao , na esta9ao da seca, nos encontraremos já na se

gunda etapa . Cruzando o Xingu e varando a regiao das matas, vamos em 

busca das cabeceiras do Iriri, que atingimos no mes de outubro. 

Na etapa final teremos apenas urna parte de sertao inexplo

rado, atingindo em dezembro os prirneiros moradores, e dai em diante, 

as estradas conhecidas . 

Em janeiro estaremos ern Santarérn, livrando-nos da época das 

chuvas fortes dessa regiao equatorial. 
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Todas as marchas da Vanguarda serao acompanhadas pelo avi 

ao, que me indicará a la·rgura das matas a serem transpostas, avisará 

das tribos da redondeza e poderá corrigir qualquer de"Svio de rumo 

mantendo comigo contato radiof.onico. 

Para facilitar o servi90 de avia-c¡ao, sugiro que se aprovei 

te ao máximo das enchentes dos rios, quando será viável a navega9ao 

de barcos de regular tonelagem, que, partindo de Belém do Pará, pode 
.. ra em poucos dias jogar, na barranca do rio das Mortes e na do Xing~ 

os tratores, maquinários e o combustivel para a constru9ao dos carn-

pos de pouso. 

III 

ABAS T E C I M E .N TO 

o servi90 de abastecimento será providenciado com antecipa 

9ao, em cargas próprias para tropas de muares, sob minha imediata di 

re9ao e será calibrada para cada etapa, sern reabastecimentos parci-

ais, que viriarn entravar a marcha. 

Para primeira e talvez segunda etapas, a carga será trans

portada para a Barra do rio das Gar9as, e da!, por via fluvial, até 

o acarnpamento no rio das Mortes, ~vitando-se com isso a consuma9aoda 

carga e cansa90 da tropa. 

o abastecirnento será feito da seguinte rnaneira: Levando i-

nicialmente a quantidade suficiente para os tres prirneiros meses,pr2 

videnciarei urna renova9ao de mantimentos e tropa, que me 

no final da primeira etapa, sem prejudicar a continua9ao da marcha. 

o mesmo farei ao terminar a segunda etapa, pois entao o grosso da c2 

mitiva deverá ter atingido o rio Xingu, onde faremos nosso segundo 

reabastecimento com a suf iGiente quantidade de mantimentos para atin 

gir Santarém. 

IV 

PREPARACAO 

Para a perfeita execu~ao desse plano, necessito de absolu 
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ta independencia na maneira de agir e completa autonomia no servi90 

de vanguarda. 

Os preparativos deverao ser iniciados no próximo mes de de 

zernbro,quando a Expedi9ao já se encontrar invernando em sua base na 

margern do rio das Mortes. 

~ natural que para me empenhar nurna empresa de tao grande 

vulto e audácia, preciso contar corn auxiliares de absoluta e imediata 

confian9a, em que eu reconhe9a desprendimento, energia moral e ideal 

patriótico. Desde já indico, por minha própria conta os seguintes no 

mes: 

Tesoureiro encarregado da compra do material: Dr. Rui Mou-

rao. 

Auxiliares: Angelo Severo e J. Candido Pereir·a Leite. 

Secretário: Inacio da Silva Teles. 

C-01?l a dire9ao geral, pessoa lmente escolherei o material ne 

cessá·rio a ser adquirido e indicarei a rnaneira de ser embalado, fi

cando o tesoureiro encarregado de sua compra e pagamento. 

·Em dezernbro incurnbirei Angelo Severo e José Candido Perei

ra Leite da compra da tropa, servi90 que será executado escolhendo

-se animal por animal, como se fosse por conta própria, evitando-se 

corn isso nao só possíveis explora9oes no pre90, corno também baldas 

individuais que facilmente passariarn desapercebidas na compra de lo 

te. 

Os pagarnentos desses animais serao feítos por José Candido 

Pereira da Silva, que solicitará verbas sucessivas para o tesourei-

ro. 

Essa tropa invernará no posto do Bico da Serra Azul. 

Enquanto se ultirnarn os preparativos de pagamento e embala 

gem do material escolhido, seguirei de aviao com o Secretário, nao 

só até Santarém, como também sobrevoarei a rota escolhida pelo sailor 

e estudarei a possibilidade de navega9ao pelo rio Xingu, para o caso 

de podermos ser reabastecidos por essa via fluvial. 
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Nessa viagem, entrarei em contato com pessoas que me pod~ 

rao ser de utilidade pelas informa9oes que me sejam capazes de dar 

sobre as regioes do Xingu e do Iriri. 

V 

P E S S O A L E T R O P A 

Necessito para a Vanguarda dos seguintes técnicos: 

19 - Um engenheiro com prática do sertao, que seja tarnbém 

mineralogista, 

29 - um médico, 

39 - um radiotelegrafista. 

Picará o engenheiro incumbido de urna comunica9ao quinzenal 

se for possível, com o grosso da comitiva, pequenas folhas de papel 

quadriculado, na propor9ao de um centímetro por quilornetro, corn to

dos os acidentes de interesse para o prosseguimento da expedi9ao. 

Além desses técnicos necessito de vinte peces escolhidos 

por rnirn, cornprornetendo-me com eles lhes garantir em Santarém, o re 

torno facultátivo a seu ponto de partida. 

Sendo portanto a Vanguarda constituida de quatro pessoas 

na dire9ao, tres técnicos e vinte peoes, ao todo vinte e sete expedi 

cionários, preciso de urna tropa de setenta rnuares, dos quais quaren 

ta cargueiros. 

VI 

O R C A M E N T O 

Deixo de lhe apresentar hoje o or9amento por me faltarem 

informa9oes sobre o pre90 das ferramentas, arreios, mantimentos e de 

mais materiais necessários, assim como despesas de viagem. Comprorne 

to-me, r.o entanto, a apresentá-lo com dados minuciosos, ·assim que os 

obtiver. 

Asseguro-lhe, entretanto, que nao passatá de Cr$500.000,00, 

nao se computando o pagamento do pessoal e a · compra do armamentoeda 

muni9ao que serao fornecidos pelo Exército. 
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ADENDO AO FINAL DO CAP!TULO III 

Entendo por reabastecimento somente o que diz respeito a 

a~úcar, sal, farinha de mandioca, arroz, feijao, gado em pé, muni9ao 

e medicamento. Pois o material pesado, assim como armas, facoes, ma 

chados, arreiamentos, etc. tem um desgaste pequeno e em tempo superi 

or ao previsto neste plano, salvo algum caso acidental. 

S U G E S T A O 

Para o reabastecimento da Base do Xingu, poderá ser estuda 

da a rota fluvial rio acima, aproveitando-se a próxima enchente, cu 

jo máximo deve-se dar no mes de fevereiro e até se poderia contratar 

o transporte do material necessário, que, subindo o caudal chegaria 

a um ponto escolhido no cruzamento do roteiro, nas proximidades da 

foz do Kuluene . 

VII 

' E desta maneira me comprometo a chegar ern Santarém no pra-

zo de dez meses. 

VIII 

Sr. Ministro 

Apresentando-lhe esta sugestao, tenho o meu espirito volta 

do para a grandiosidade do plano de constru9ao do Brasil Central,pl~ 

no este inspirado na vontade de criar um ambiente onde o hornero encon 

tre no trabalho fecundo a felicidade e o desejo de viver. 

Dele surgirao, num amanha que nossos olhos desde já vislll!!} 

bram, as gera9oes plasmadas pelo amor a terra, a seu semelhante e 

sua Pátria. 

' a 

Mas voltando ao presente, tambérn penso na absoluta necessi 

dade de se manter sernpre viva a chama desse ideal e imagino o suces-

so político que se poderá obter corn o entusiasmo sucitado pelo Irnpe-

to da carninhada. 

Sem rnais, 

(ass.} Francisco Brasileiro. 
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Base do Rio das Gar9as, 27 de outub~o de 1943'' 

Ao se tomar conhecimento do projeto Francisco Brasileiro,a 

Expedi~ao transformou-se em um pandemonio. O chefe Cel. Vanique, con 

siderou a atitude de seu sub-chefe, como um ato de insurbodina9ao,os 

expedicionários dividiram-se eM dois grupos armados, na expectativa 

de um choque entre as duas equipes. Dormia-se com arma a mao, enquan 

to sentinelas observavarn por toda a noite. 

Essa tensa situa~ao permaneceu até que o Ministro, tomando 

conhecimento do manifesto, rejeitou-o. 

Francisco Brasilei r o deixa a expedi9ao em virtude de recu 

sa do Ministro em atender suas pretensoes. Com ele, vao os do seu 

grupo: 

Dr. Inácio da Silva Teles 

José Candido P. Leite 

Elias Januario do Nascimento 

Joao da Trindade Tavares 

Silvino Dias dos Santos 

Abdon Pereira da Silva 

Angelo Severo 

Acrizio Bitencourt 

Antonio Rocha 

Domingos Gomes da Silva 

Joao Pereira aa Silva 

José Percilio 

Com o afastamento da turma rebelde, o acampamento voltou 

ao normal. 

CAP!TULO - V 

-No mes de novembro anotamos os seguintes acontecimentos: 

Presen9a do Cel. Cyro Vida!, nomeado chefe da Base do rio 
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das Gar9as, fazendo-se acompanhar do cinegrafista Jean Dored , de na

cionalidade americana . 

Visita do Eng9 Eduardo Santo, contratado para estudar a lo 

caliza9ao de urna serraria, de preferencia no lugar conhecido por Ro 

la, e estudar a problema de abastecimento d'água. 

Convocada pelo Sr. Ministro, realizou-se urna mesa redonda , 

com a presen9a dos chefes de servi9os e responsáveis pela Expedi9ao : 

Quando da partida de Francisco Brasi leiro, imediatas provi 

dencias foram tomadas para a substitui9ao dos homens que o acompanha 

raro, assim é que, no dia 4, regressa de Leopoldina a lancha "Cauto <E 

Magalhaes" conduzindo o Sr. Vicente Camelo e mais quinze trabalhado 

res: 

Antonio Ferreira Lima 

Eduardo Ferreira Lima 

Heleno Ferreira Lima 

José Ferreira Lima 

Manoel Ferreira Lima 

Felix Ferreira Lima (todos irmaos) 

Evilazio Gomes 

Guilherme José Soares 

José Lepes de Souza 

Manoel Joaquim de Santana 

Sebastiao Joaquim de Santana 

Pio José Soares 

Pedro Cardoso Rocha 

Joao Ribeiro Soares 

As primeiras hor as da noite do dia 8 , chega urn "positivo" 

(emissário) da cidade de Baliza, conduzindo urna carta do Prefeito da 

quel a cornunidade, solicita ndo auxilio, ern virtude da amea9a nas irne

dia9oes de urn bando armado que vern depredando e saqueando fazendas , 

praticando também crimes de homicidio onde passa . 
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Esclarece rnais que os bandoleiros tomaram a direqao de Bar 

ra do Gar9as, no propósito de atacar o acampamento da Expedi9ao, on 

de consta existir copioso material bélico. 

Várias providencias foram tornadas pelo Cel. Vanique, Chefe 

da Expedi9ao, inclusive a de agradecer o Prefeito da Baliza, pelo a

viso de advertencia . O portador da resposta foi o Sr. Themistoclesre 

Carvalho, rnais conhec ido por Tozinho que, a urna hora (madruga da) se 

guiu via fluvial . 

A 

Durante todo o mes de novembro, trabalham- se intensivamen-

te nos preparativos para penetra9ao do grosso da expedi9ao. Lonas fo 

ram cortadas, costuradas e transformada s em barracas para no máximo 

cinco pessoas. 

As arreatas constituidas de cangalhas, arrochos, ligais,re . -
trancas , foram ajustadas, individualmente ern cada animal de carga. 

D E Z E M B R O 

Definitivamente marcada a partida do p rimeiro escalao no 

día 4 <leste mes . 

Como já hav ia <lito , durante a última semana todos s e dedi-

caram aos aprestos para a tao esperada largada. 

Tudo foi meticulosamente exa.rninado pessoalrnente pelo Cel . 

vanique , coro a minha colabora9ao, na qualidade de almoxarife geral, 

vez que , por ato do senhor Ministro, f ui designado para tambérn diri 

gir o almoxarifado da Base do Río das Ga r 9as . 

Na tarde anterior, providenciei a passagern da tropa, trans 

portada em várias vezes por urna balsa, que conduzia passageiros e car 

gas de Goiás para Mato Grosso, cruzando o rio Araguaia . Sua pequena 

capacidade , somente para tres anirnais , fez com que gastássemos algu 

mas horas nesta travessia . Apesar do volume d ' água que descia do Gar 

9as e do Araguaia , formando fortes corredeiras , nenhum acidente ocor 

reu durante a travessia da tropa, arreiame nto e cargas . 

Ao meio día , presentes todos os expedicionários , o Cel. Ci 
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ro Vida!, chefe da Base de Barra do Garqas, trabalhadores e auxilia 

res da mesma, autoridades estaduais, moradores das barras goiana, ma 

togrossense e de grande massa de garimpeiros , é solenemente hasteado 

o Pavilhao Nacional que acompanharia a Expedi9ao em toda sua caminha 

da. 

A segui r, procedi a leitura do Boletim n9 5, no qual o cei 

vanique se despede daqueles que ainda permaneceriam em Barra, entre-

gando, neste momento a mim a chefia dos Servi9os de Reabastecimento, 

bem como tudo dependente da Expedi9ao, em Barra do Gar9as, conceden-

do-me plenos poderes . 

Boletim n9 5 

Coordena9ao da Mobilizaqao Economica 

Expediqao Roncador-Xingu 

Acampamento a margem do río Araguaia, 4 de dezembro de 1943. 

Boletim n9 5 

Para conhecimento dos Expedicionários e devida execu9ao,pu 

blico o seguinte : 

"Sao passados oitenta e quatro dias que nos reunimos pela 

primeira vez para f incarmos o Marco Zero slmbolo da determina9ao in 

quebrantável por nós assumida, e assistirmos a partida da nossa Van-

guarda. 

Desnecessário é dizer-vos o que se tem feito em tao curto 

espa90 de tempo . Picadas para conhecimentos do ter r eno foram abertas 

em alguns quilometros , outro acamparnento acha- se construido no Bico 

da Serra Azul e , a continuidade dos nossos trabalhos de abertura de 

picadao, nossos companheiros aproximam-se célebres rumo ao Río das 

Mortes, primeira etapa de nossa penetra9ao . 

Breve estaremos reunidos as margens do lendário rio das M::lr' 

tes, onde construiremos novo acampamento e prepararemos nova caminha 

da em demanda do Rio Xingu, nossa segunda etapa . 

Confiando na sinceridade de todos vós, incluindo aquel es 
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que na retaguarda terá tarnbém penosa missao como responsáveis pelo 

nosso reabastecimento, formulo a todos vós, votos de boa sorte, para 

que o nosso objetivo seja cor cado de pleno exito , numa grata demons 

tra9ao aos que tiveram confian9a, entregando-nos a responsabilidade 

dessa rnissao. 

Aqueles que nos abandonarem por comodismo ou covardia, o 

nosso desprezo. Nao sao dignos de nossa aten9ao . 

Para frente, sernpre para frente , é o nosso lema, aconte9a 

o que acontecer. 

(ass.) F. de Matos Vanique 

Chefe da E~p . Ronc. Xingu 

Usaram da palavra o Cel. Ciro Vidal, chefe da Base do rio 

das Gar9as , que enalteceu a personalidade de seu colega do Exército 

Nacional, formulando votos de sucessos a toda a Vanguarda . Em no me 

do Interventor de Goiás, Dr . Pedro Ludovico Teixeira e no seu -pro-

prio, proferiu ligeiro improviso o Cap . da Policía Militar Walfredo 

Maia, delegado Militar da Barra do Gar9as, que ressaltou o desejo do 

Governo e do povo goiano no exito da missao. 

O Cel. Vanique a todos agradeceu. A cerimonia foi encerra 

da quando do arriamento do Pavilhao Nacional, que foi dobrado com ca 

rinho e depositado em caixa forrada, feíta especialmente para guarda 

deste Tesouro. 

A seguir , ernbarcaram nas lanchas "Couto de Magalhaes" , doa 

da a Expedi9ao pelos industriais paulista, Pignatari & Cia ., e emma 

outra de propriedade do Sr. Temistocles de Carvalho, gentilmente ofe 

recida pelo mesmo. Grande número de pequenas ernbarca9oes a remo e a 

motor de popa acompanharam a comitiva até a Barra Cuiabana , local da 

partida. 

Para o transporte total, foi necessário se fazer várias vi 

agens cruzando o Araguaia. 

Encilhados os cargueiros e animais de montaría, deu-se ini 
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cio as opera9oes de carga, executadas com rapidez e precisao, pelos 

tropeiros e seus auxiliares. 

Tudo examinado e achado em condi9oes, precisamente as 14,10 

hs., vem a ordem de marcha dada pelo Cel. Vanique, ao som de vivas, 

salvas de tiro de armas de vários calibres (muito comuns no sertao) 

e muitas palmas das pessoas presentes. 

CAPITULO VI 

Este primeiro escalao era composto de vinte e tres pessoas 

incluindo-se o chefe, cinco cargueiros com tralha de cozinha , manti

mentos e muni9ao: dais muares de reserva e urna égua com a qual os a

nimais estavam amadrinhados, era portante a "madrinha" da tropa. 

As dezoito horas , a col una atingia o Bico da Serra do Foga 

9a, pouco adiante da Serra da Voadeira, onde armou acampamento para 

pernoite, na orla de urna densa mata. Por ser o primeiro dia, houve 

urna certa confusao de alguns inexperientes no escolher as árvores que 

serviriam para armar suas redes. Em brincadeira, os sertanistas que 

nos acompanhavam, quase todos moradores em Leopoldina e adjacencias, 

habituados com a rude vida do sertao, com urna conversa informal con

fabulavam para que paulistas e cariocas ouvissem: oia caboclo, aque

le rapaz está armando a rede no lugar exato da passagem de on9a. Com 

certeza ele nao tem medo do perigo . 

Outro inexperiente gritava l ogo para o companheiro: esco

lha outra árvore: aqui o Manoel, que é conhecedor , está dizendo que 

a í é passagem de on9as . !mediatamente o pobre procurava outra árvor~ 

nem sempre boa para arma9ao de rede. 

Ainda madrugada, ouve-se o toque de alvorada , saindo os en 

carregados da tropa ao campeio dos animais que na noite anterior ha 

viam ficado "asoga" alguns e outras maniados (peiados) no linguajar 

da regiao. Muitos foram encontrados horas depois, pois haviam retor 



Turma de vanguarda 

Eixo Barra do rio das Gar~as - Rio das Mortes 
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nado em dire9ao a Barra do Gar9as, sendo que dois já estavam no po-

voado. 

o animal que servia de montada ao farmaceutico "arribou" 

(fugiu) de verdade. Ao seu encal90 foram os peoes Virgilio, Leonidas 

e Eustachio. Foram na "arribada" como dizia o Virgilio, responsável 

pela tropa. 

Tudo preparado e inspecionado, a partida se deu as 6 hs. 

As 10,30 chegavamos a Fazenda da On9a, de propriedade do Sr. Cristi 

no Cortes, fazendeiro, criador e dono de garimpos diamantíferos, re-

sidente na Barra. Ofereceu o Sr. Cristino um churrasco aos expedicio 

nários, abatendo urna novilha (vaguilhona, como charnavam os gauchos). 

ApÓs um ligeiro descanso, ouviu-se a ordern de encilhar pa 

ra, a seguir, a de ''para frente". 

Tres horas depois foi abandonada a estrada que demandava a 

Faz. Moraes, penetrando na picada aberta anteriormente pela turma do 

Reís, que aguardava a coluna no Bico da Serra Azul, para onde se di-

rigia. 

A rnargem do ribeirao taquaral, onde chegaram as 18 hs., fi 

xou a chefia o local para o segundo pouso. A distancia percorrida ho 

je pode ser calculada em vinte e um quilometros. Alta noite, alcan9a 

ram o acarnpamento o farmaceutico e os peces que haviam saido ao cam 

peio do animal fujao. 

Forte aguaceiro desabou pela madrugada e com ele um exérci 

to de pernilongc·s. ~ a aproxima9ao do inverno que traz consigo inúme 

ras dificuldades para quem viaja pelos "gerais". 

Debaixo de um chuvisco impertinente, a partida se deu ' as 

6 hs. Atravessam~s sucessivamente o Córrego Fundo, Banhadao do Capao 

Bonito, Banhado do Barreiro e Ribeirao do Barreiro, que corn a chuva 

rada recente encontra-se corn 10 metros de largura: mesmo assim foi 

transposto a vau. Coro a carga foi diferente, pois a maioria dos mua 

res era de pequena altura, exigindo-se, portanto, que toda a carga 
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fosse conduzida para a margem aposta nos ombros dos expedicionários. 

Seguiu-se um pequeno descanso. Prosseguindo o roteiro, atravessamos 

pequenos banhados, Arroio Cristalino, Estiva do Benjoim, dentro de 

uma pestana de mato alto o Banhado do Capa. Por cerrado ralo, anda

mos horas até o Banhado do Mineiro, que foi transposto com facilida

de. Continua a regiao de cerrado, agora com arbustos mais altos e den 

sos até a margem do Ribeiro do Mineiro, bonito manancial de água el~ 

ra e saborosa onde, com satisfa~ao, ouvimos a ordem de acampar. Havi 

amos percorrido durante o dia, urna distancia calculada em trinta Km. 

Através do já familiar "Cerradao", a jornada prossegue, a-

travessando de vez enquanto pequenos banhados, capees de mato e ou

tros acidentes topográficos, sem maior importancia, até atingirmos a 

ponta do picadao, aberta pela turma do Reis. 

Deixando a picada que conduz em linha reta o Bico da Serra 

Azul, utilizamos urna pequena trilha (caminho para pedestre ou cargue:i. 

ro) que liga a Faz. Moraes a um de seus "re tiros". Em um deles, nos 

serviram urn·cafezinho com rapadura, enquanto o Cel. de terminava urna 

ligeira parada. Seguindo nova trilha, pouco havíamos andado, quando 

penetramos na picada, agora com terreno acidentado, pedregoso de d i 

fici l acesso. Felizmente o martirio para a s montadas e os cavaleiros 

teve pouca dura~ao , visto que, meia hora depois, voltamos a andar so 

bre varzeas, em solo arenoso. 

Desbordando a orla de urna mata vi r gem, vimos com surpresa 

que apicada terminava. · oeterminou o Cel. que em grupo de cinco pess2 

a s , se procurasse de scobrir o lugar por onde passaram os vanguardei-

r os. 

Nao havia passado trinta minutos quando os ma t e iros locali 

zaram a 500 metros a c i ma de nossa posi9ao a a lmejada pic ada . houve , e 

é muito natural , um desvio de r umo, enganados que forne s por urna an t i 

ga e abandonada estr ada . 
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Retrocede a coluna e, seguindo o pique encontrado, chega

mos a margem do Ribeira o Matrincha que e transposto a vau. Mais 500 

metros e a mata acaba em frente da casa do Último civilizado da Regi 

ao. Daqui para frente é o sertao,os gerais, o desconhecido. 

O habitante isolado do mundo chama-se Domingos Ribeiro. ~ 

natural de Minas Gerais, autentico desbravador, pois há mais de dois 

anos, conforme suas declara9oes, reside neste isolamento com sua fa 

mília composta de duas pessoas. Disse-nos na sua simplicidade de ser 

tanejo que, estando no fim da vida, abandonou a cidade onde só encon 

tra gente "prometedeira" e "enganosa", para morrer na selva, a fim 

de que sua alma fosse salva. 

O bom velho Domingos, sua esposa e filhos, prestaram-nosin 

forma9oes que muito nos auxiliaram. 

Nas proximidades da sua cabana, achava-se ins~alada a tur

ma do Reis, composta dos seguintes trabalhadores: 

- : . 

Didi - cozinheiro 

Pio José Soares 

Manoel Joaquim de Santana 

Acelino José da Silva (Piauí) 

Almiro Alves Pereira 

Constancia Pereira Passarinho 

Ivo Pereira Passarinho 

Raimundo Soares Gomes 

José Tavares Pimentel (Zequinha) 

A nossa chegada trouxe alegria a turma acampada. cumprime~ 

tos, abra9os, notlcias da familia e ordem de acampar. 

As nove horas da manha seguinte atraso devido ao campei.ode 

dois muares partimos por um trilheiro, vez que a picada aqui termin~ 

ra, passando por longos trechos ruins na encosta da Serra Azul, onde 

viajamos horas, por sobre atoleiros, transpondo arreioes em que a e

rosao se fazia sentir a um desbordamento de quase seis Km, vadeando 

urna lagoa que surgiu a nossa frente. 
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Depois de mais um dia de penosa jornada, comos animaisbas 

tante cansados pelos esfor9os empregados ern atoleiros e terreno aci

dentado, principamente os que conduziam carga, chegamos a noitinha no 

acarnparnento do Bico da Serra Azul, onde já se encontravam o Dr. Pe-

dro A. de Borba Filho e sua turma. Haviam chegado urna semana antes 

com a missao de preparar um local que servisse corno sub-base para os 

abastecimentos futuros a turma de penetra9ao. 

Inicialmente, seria construido um campo para recebimentode 

vlveres que seriam lan9ados por aviao, e levantamento de ranchos pa 

ra neles se instalarem a esta9ao de rádio, almoxarifado, cozinha e 

todo o mais necessário. 

A turma do Borba era constituida de seis trabalhadores: 

Armando Ferreira da Silva 

Ricardo Schelle 

Juraci Reís Leal 

Candido .A. Povoa 

Renato Beruthi 

Israel de Oliveira Rocha 

O local escolhido pelo Borba, além de satisfazer as neces-

sidades do servi90, era encantador. 

A frente, urn campo de garamlneas que se prolongava indefi

nidamente, formando,de espa90 a espa90, verdadeiros oásis com os a

grupados dos buritizais. A direita, o Bico da Serra Azul, urna das 

mais lindas serras até o momento vista, com seus paredoes em verti-

-cal de dezenas de metros de altura, formando imagens diversas: a es-

querda, urna ponta de mata virgem, fechada, compacta, abundante em ca 

Qª' principalmente os porcos queixada e caetitú. 

Para completar o conforto e a comodidade, corria próximoao 

acampamento um ribeirao farto de peixes, com água fresca e cristal! 

na. 

Em compensa9ao a marcha for9ada no dia de ontem, houve um 
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descanso até a hora do almo90. 0s 9ervi9os determinados para a parte 

da tarde foram: limpeza geral na área do acampamento e imedia9oes,e~ 

tin9ao de formigueiros e demarca9ao dos ranchos a serem construidos. 

Simultaneamente a essas atividades estacionárias , uma pe

quena turma dá inicio a continua9ao da picada em dire9ao ao Rio das 

Mortes. 

CAP1TULO - VII 

, 
No dia 10, logo apos o almo90, com grande alegria para os 

expedicionários , chega a primeira tropa conduzindo mantimentos, fer

ramentas e mais o que todos esperam: correspondencia. o recebimento 

de urna cartinha, embora as noticias nao sejam lá tao boas, é sempre 

ajuda na monotonia habitual em que todos vivem. 

Está inaugurado o servi90 de reabastecimento pelo Sr. Joa-

quim Romualdo, condutor de urna tropa de sua propriedade, composta de 

onze sadios muares, conduzindo cada animal cento e vinte Kg. de car 

ga . O contrato é a base de Cr$ 0,50 por quilo transportado. 

Palestrando a noite "em redor da fogueira" assegurou o Sr. 

Romualdo ser capaz de continuar o transporte, mesmo ao rigor do in-

verno, pois tem confian9a em seus tropeiros e em sua tropa. 

Apesar de tempo fechado, amea9ador, nao houve ch uvas JX) dia 

de hoje. Pela madrugada, em urn lugar qualquer da Serra Azul, as on-

9as esturravam coro frequencia. Era o chamado do macho a procura de 

urna companheira. 

Os servi9os de abertura de picadao prosseguem com morosid~ 

' de, devido em parte a topografia do terreno que nao ajuda e, ainda, 

os fortes chuviscos que caem durante todo o dia. 

A tarde, os trabalhadores da picada deram nurn bando de por 

cos queix adas , abatendo a tiros e golpes de facao, oito deles. Apro-

veitou-se toda carne que foi transformada em mantas de xarque e enea 

minhadas para o acampamento. 
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Acompanhando o Cel., fizemos urna explora9ao nos terrenos 

circunjacentes aos contra-fortes da Serra Azul, descobrindo, perto 

do acampamento, magnlficas pastagens que serao aproveitadas por nos 

sos animais, quando em repouso. 

Procedentes da Faz. Moraes onde forarn preparar "carne de 

sol'' como é conhecida a carne seca, usada 'principalmente no sertio, 

chegararn os tropeiros Virgílio Nascime nto e Manoel Santana. Toda a 

carne foi estendida em varais abrigados das chuvas, no interior dos 

ranchos. Disse-nos o Virgilio que durante todo o traje to, todas as 

tardes, nos pousos, desrnanchavarn os fardos estendendo-se a carne em 

varais que eram cobertos de lonas para sua prote9ao; durante o dia, 

quando o sol sala, davarn descanso a tropa, pondo as mantas de carne 

a secar. Nada se perdeu ern vista da atitude zelosa desses auxiliare~ 

Hoje, dia 12, é domingo. O regime de trabalho ajustado pe 

la chefia, é de que, no sertao nao e xiste domingo, dia Santo, nem 

qualquer outra data que fa9a parar o servi90. Para ela, Legisla9ao 

Trabalhista é coisa de cidade, para angariar votos nas elei9oes, sem 

ne nhurna aplica9ao no mato. Nao conce be a idéia de jornada de oito ho 

tas de trabalho diário; assim, a alvorada é executada a hora regula

rnentar, pondo-se os encarregados do servi90 a se movirnentarern. 

A turma do Reis continua na abertura do picadao e este re

cebe tarnbém a incumbencia da escolha de um outro local para instala-

9ao de um acarnpamento provisório, mais próximo a ponto da picada, e

vitando-se assim a perda de tempo corn a locorno9ao do pessoal, para o 

local de trabalho e volta para o acampamento, isto diariamente. Além 

~isso, devido ao avan90 diário da picada, o almo90 chega sempre atra 

zado, ocasionando descontentamento e reclarna9oes. 

Virgilio e Manoel Santana voltarn a Faz. Moraes para condu

zir gado em pé, pois a carne vinda em mantas de xarque nao foi apro

vada nesta época chuvosa. Nova tropa chega ao acarnpamento, sendo que 

desta vez os muares sao da própria Expedi9ao, tangidos pelo velho 
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tropeiro Zacarias da Silva Barros, seu filho, Joao Raimundo da Sil 

va, Pedro Leao e Manoel Ferreira Lima. 

Os nossos companheiros sao originários de quase todos os 

Estados da Federa9ao. Os cinco admitidos hoje sao: dois filhos deGm 

jaú, no Maranhao; um de Caldas Novas, Goiás; um de Boa Vista, também 

de Goiás e o Último de Santo Antonio, Bahia. 

O desejo dos brasileiros, principalmente os de menos recu_E 

sos, é possuir urna gleba de terras, por menor que seja. Estavamos a! 

mo9ando quando apeou no rancho da boia o Sr. Francisco Pires da Sil~ 

va, residente em Ibutim, hoje Bom Jardim, que veio solicitar permi~ 

sao ao Cel. para "abrir urna posse" junto ao Ribeirao Matrincha, abai 

xo do lugar habitado pelo velho Domingos. 

Permissao concedida, pelo Cel. condicionando a regulariza-

9ao, quando pudesse, junto ao Departamento de Terras, do Governo Ma 

togrossense e respeito ao seu vizinho, que há mais de dois anos ha-

via tido coragern de se estabelecer naquela regiao até entao desconhe 

cida. 

A tropa do Zacarias que deveria voltar a Barra do Gar9as~ 

ra novo carregamento, acha-se imposibilitada de viajar, deviqo a fu 

ga de tres muares. Em consequencia, os tropeiros sairam alta madruga 

da a procura dos fujoes, campeio dificil pelo desconhecimento do ter 

reno. Ciente a chefia de que a passagern no Ribeirao Matrincha estava 

intransitável, resultado das grandes chuvas, foi designado o Borba, 

corn mais quatro trabalhadores, para torná-la novarnente em condi9oes 

de transito. Sairarn pela Madrugada, levando urn cargueiro com "marten 

sa" • 

o rancho foi melhorado. Os trabalhadores quando tornarama::> 

acarnpamento a tarde, abaterarn urna anta que foi churrasqueada. 

No dia 15, pela manha, a tropa do Zacarias sai as primei-

ras horas corn destino a Faz. Moraes. 

Depois do cafezinho matinal, eu e o Cel. fomos examinar os 
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trabalhos que o Borba está fazendo no Matrincha, onde almo9amos. Re

gressamos a tarde, depois de urna excursao pela encosta da Serra Azui 

onde o Cel~ abateu um veado mateiro, cujo destino foi o da panela. 

A not!cia do Reis é que os servigos da Vanguarda estao sen 

do executados a contento. Durante o jantar foram lidas urnas instru

goes baixadas pela chefia, para vigorar a partir de amanha, 16.12.43. 

'!'oque de alvorada 5.30 hs. 

Café 6.00 hs. 

In!cio dos trabalhos 6.30 hs. 

Al~o 11.30 hs. 

Rein1cio dos trabalhos 13.30 hs. 

Paralizagio 17.30 hs. 

Jantar 18.00 hs. 

Toque de silencio 21.00 hs. 

Enquanto nio for alcan9ado o Rio das Mortes, etapa 

da segunda jornada, nao haverá descanso aos domingos. 

CAPf'l'ULO - VIII 

final 

Madrugada, céu nublado corn predominancia de nuvens de cor 

escura, pesadas, ameagadoras. Preve-se urna das conhecidas tempesta

des tropicais, acompanhada de relampagos e trovoes. ~ urn belo espetá 

culo, podemos chamá-lo dé medonho-lindo. 

Apesar da amea9a e de urna chuvinha teirnosa, os 

prosseguern. 

trabalhos 

is 16 horas, chega urna das tropas da Expedi9ao,composta de 

12 muares de carga, com mantimentos, ferramentas e urna esta9ao de rá 

dio que será instalada no acarnpamento. Na comitiva vieram o radio-te 

legraf ista Alfredo de Maia Dias e os trabalhadores Joao Afongo de o

livéira, Xisto Caminho de Souza e Darcy Bertolleti. Trouxeram também 

correspondencia, jornais é umá. infinidade de pequenos recados. 
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No dia seguinte , 17, ao toque de alvorada, forte cerra9ao 

domina o acampamento e nuvens arnea9adoras in<licam pressumí veis chu-

vas no correr do dia. ~ o inverno que já tornou conta da esta9ao que 

se prolongará por alguns meses . 

Os trabalhos sao ultimados na confec9ao do rancho para o 

rádio, que as primeiras horas da tardeé terminado com grande conten-

tamento do rádio- telegrafista, que passou toda a rnanha fazendo expe-

riencia corn o motor, testanto o aparelho de rádio , enfirn, preparando 

- se para entrar ern servi90 no dia seguinte. 

Pela prirneira vez, ern plena selva, a centenas de quilome

tros da civiliza9ao, ouve- se o bater cadenciado de urn motor a explo 

-sao . Confi r mado o bom funcionamento , surge de to4os os lados a mani-

festa9ao de alegria sertaneja, tiros em todas as dire9oes. o tiroteio, 

explosoes do motor, vivas, ladrar dos caes e píos de aves que fugiam 

assustadas , o conjunto formava urna orquestra maluca mas do agrado de 

todos . 

A seguir , a transrnissao de um programa de Sao Paulo, leva 

ao Bico da-Serra Azul, os acordes de urn sarnbinha bern brasileiro. 

O toque de silencio já havia sido dado e todos repousavarn 

merecidamente, quando alguns forarn despertados por vários tiros par-

tidos rumo da estrada de nossa retaguarda. Apreensoes , conjecturas. 

Minutos depois, aproximam-se o Virgilio e o Duca Povoa , vindos da 

Faz . Moraes onde foram a procura de rezes para abate . 

Os tiros , justifica o Virgilio , foram dados para afugentar 

urna "on9a pintada" que vinha nos acompanhando, cada vez mais perto , 

desde que passararn pela encosta da Serra Azul . 

Apesar da necessidade de economizar gasolina, devido a di-

ficuldade de transporte , o Cel . autorizou que a esta9ao de rádio , r~ 

cebesse a "Hora do Brasil". Assirn , todas as noites , na hora héi::ri.tual, 

nos reuníamos no rancho da esta9ao para ouvirmos o noticiário . 

A mudan9a de tempo, inesperada , foi notada por todos -nos. 
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De repente houve urna sensivel modifica9ao: a noite tornou-se linda 

com o céu totalmente estrelado, o frío que há tres dias vinhamos sen 

tindo, desapareceu, sendo substituldo por urna temperatura amena e a 

gradável. 

Como já estamos em pleno inverno (período de grandes chu-

vas), a mudan9a do tempo nao mais nos surpreende. Ontem, céu bellssi 

mo, sem nuvens, estrelado. Horas depois, manha chuvosa, fria, céu co 

berto de nimbos e cúmulos e chuviscos continuos. 

Contudo, após o café, as turmas se dirigern para os locais 

de trabalho. A procura de novas provisoes, chega da Vanguarda um "po 

sitivo", dando-nos ciencia do avan90 da picada. o Cel., em compania 

do Fabiano, vai inspecionar os servi9os da Vanguarda. A dire9io to

mada fica do lado direito de um morro isolado (ponto ae·referencia), 

afastado do terceiro bico da Serra Azul. 

A rneio caminho desvía o Cel. sua rota e penetra em urna tri 

lha de ca9a que devido as chuvas constantes, transformou-se ern urn pe 

queno arroio. Por este seguindo foi dar a margem de urna lagoa, a es 

querda da picada, distante 400 metros aproximadamente. 

Em redor da lagoa havia muitos rastos de anirnais, notada-

mente anta e capivara, bem corno de diversas aves, contudo,só avista 

ram um bando de gar9as e urna dezena de jaburus moleque, que se dedi-

cavam a pesca. 

Regressando a picada, percorrem-na numa di stancia de mais 

ou menos 10 Km. até atingirem urn extenso atoleiro. Segue-se urn ribei 

r ao cujas águas estavam aumentadas devido as chuvas dos dias anterio 

res. Os trabalhadores batizaram este ribeirao com o sugestivo nome 

de "Ribe irao do Infe rno", pois, um deles quase perde a vida na tra-

vess ia . 

Deste ribeirao para frente, numa extensao aproximadamente 

de cem met ros, tudo era atoleiro e os pobres animais f aziam o possí-

vel para transpo-lo. Na maioria afundavam até a barriga, exigindo de 

t: 
:ti:' 



62 

todos nós grandes esfor9os para arrancá-los dessa difícil situa9ao. 

A carga era conduzida no ombro dos trabalhadores, a fim de facilitar 

o desenvolvimento dos animais. Mais uns tres quilometros de cerrado 

e novo ribeirao surge pela frente, largo, correntoso e com muito per 

nilongo (muri9oca), que é transposto a nado pelos expedicionários, o 

mesmo se fazendo quanto aos animais. 

Recebeu este Ribeirao o nome de "Mo9a Branca", visto exis 

tir na margem esquerda, urna enorme colmeia de abelhas conhecidas co 

mo Mo9a Branca. Ainda debaixo de aguaceiro, atingiram a ponta da pi

cada. 

Durante o trajeto, além dos córregos mencionados, atraves

saram urn longo trecho de "Cresciuna", também conhecido como "Taquari 

zal", várias baixadas alagadi9as e áreas de cerrado grosso. Essas 

baixadas se prolongam a perder de vista, tendo-se a impressao de que 

sua forma9ao é originária de urna grande lagoa que ficava entre os ri 

os da Morte e o Araguaia, ou entao, que urna serra, no caso a Azul 

que é o divisor de água dos mencionados rios, seguiu-se em espigao 

único até os rios Kuluene e Xingu e entao nestas depressoes do ter

reno que se estendem pela margem esquerda do Araguaia e direita do 

Martes, tendo no fundo a serra Azul, formou-se urna imensa lagoa, ou 

sucessao de grandes lagos que, com o correr do tempo secararn, fican

do como remanescente o capim existente, que justamente é o peculiar 

nas lagoas e lagos da Regiao. 

Após o jantar, no acampamento provisório da ponta da pica

da, o encarregado dos trabalhos expoe ao Cel. Vanique o plano por e le 

organizado para prosseguimento, até atingir o rio das Martes. 

CAP!TULO - IX 

Hoje, 19/12 é domingo. O prognóstico para hoje é de chuva 

forte o día todo. Os trabalhos, sem altera9ao. 
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Os mastros destinados as anter:.as da nossa esta9ao de rádio 

foram hoje levantados. A esta9ao de Barra do Gar9as por seu telegr~ 

fista, Sr. Nicolau Zetola, cedido, por empréstimo pela Navega9ao Aé 

rea Brasileira, nos dá noticia do Decreto que cria a "Funda9ao Bra

sil Central". Essa noticia nos trouxe sérias preocupa9oes, pois tem

se a impressao que a expedi9ao terá de alterar pelo menos parte de 

seu plano. Todos aguardam com ansiedade melhores detalhes sobre o ca 

so, razao bastante para que o novo horário-rádio fosse marcado para 

as 20 horas. 

Todos os homens disponíveis acompanham o Cel. Vanique na 

escolha de madeiras para constru9ao imediata de urna ponte sobre orio 

Chavantino, cujas margens sao extensos atoleiros, maltratando em de

masía os pobres animais de carga que demandam o acampamento. 

Com presteza e eficiencia desenvolvem os trabalhadores a 

constru9ao da referida ponte sobre dois colossais jatobás. Foram der 

rubados, falquejados e arrastados para o local. Sao as linhas da pon 

te. Completa.ro-nas urn pau d'Óleo, urna bonita pe9a de Landi e varios 

outros que serao as travessas e a estiva (assoalho). Ao jantar, aquo 

tidiana palestra sobre ca9adas e pescarías. Algumas dessas histórias, 

ve-se, estao sendo inventadas na hora, para causar suspense. o toque 

de silencio poe fim a palestra, obrigando a equipe a urna maior inti~ 

midade com suas redes. 

CAP!TULO - X 

Chouveu toda a madrugada. Dia nublado e de muito frio. De 

ontem para hoje nota-se sensível mudan9a de temperatura. A constru-

9ao da ponte continua sob a fiscaliza9ao pessoal do Cel. que deseja 

ve-la pronta ainda hoje. Trata-se de urna constru9ao de 12m. de com

primento, por dois metros e setenta centímetros de largura. 

De ordem da chefia, iniciamos os preparativos para mudan9a 
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de acampamento para mais perto da equipe de vanguarda, vez que os ser 

vi~os afetos a retaguarda terminaram. Aqui ficarao urnas poucas lonas 

para guarda do almoxarifado, esta~ao de rádio e abastecimento. 

Selecionados os muares mais descansados, conferimos a lis

ta dos mantimentos a serem conduzidos, dividimos a tralha da cozinha, 

revisamos as cangalhas e seus complementos, sendo ainda tomadas to

das as providencias par~ o fiel cumprimento da ordem recebida. 

As 13 horas deste dia 21/12, chegada do Zacarias conduzin

do tudo que havíamos deixado na Fazenda Moraes. Coro ele tarnbérn vie

rarn os primeiros povoadores das familias "suina" e "galinácea". Urna 

leitoa imediatamente batizada corno norne de "Violeta", um galo que 

se tornou conhecido por "Clarirn" (acordava a turma ainda madrugada), 

e duas frangas "Faceira" e "Corajosa", respectivamente arnarela e ver 

rnelha. 

O Clarirn veio quebrar a monotonía reinante no acamparnento, 

até o dia ern que urna trai9oeira Cascavel, abatida coro dezenas de ca

cetadas e de tiros, conduziu-o para outras plagas, corn profundo pe 

sar nosso e das suas saudosas esposas Faceira e Corajosa. Até a PºE 

ca Violeta, que poucas rela9oes mantinha coro Clarim, ficou bastante 

triste. 

O Fabiano resolveu dar neme aos tres morros vistos do acam 

pamento. Serao chamados "Mangrulhao", "Mangrulho" e "Mangrulhinho". 

Esclarece ele: sao nornes ligados a urna passagem histórica, quando do 

Brasil em guerra coro o Paraguai. 

No día 23.12 - O Cel. e os que haviam ficado no acarnpamen 

to seguem para incorporar-se a turma de vanguarda, que levantava no 

vo acampamento. 

Passamos por várias nascentes, córregos e banhados. 

Parada para pernoite as 17 horas a margem do córrego que~ 

cebeu o nome de "Queimado", vez que o acampamento foi instalado após 

urna queima nas imedia9oes do local escolhido. Enquanto cuidávamos d~ 
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lirnpeza do terreno, armavá-flos lonas e redes, um observador trepava 

na árvore nais alta, dava informa9oes. 

o cerradao eM frente continua sem modifica9ao; a direita, 

depois de uns duzentos metros de cerradao, ve-se um campo 

que se prolonga a perder de vista; a esquerda, deve exis

tir a barra de dois ribeiroes, pois a vegeta9ao que se a

vista e que se estende como urna estrada verde até o hori

zonte, é de UM verde bem mais escuro, só encontrado nas 

margena de rios e córregos; confirmando, existem muitos 

pés de buritis. No MOMento, copiosa chuva cai nesta dire 

9ao. 

Este trabalho de observa9ao é constantemente feito, desde 

que se encentre uma boa árvore. A de hoje escolhida é be 

líssirao exemplar a que no sertao dao o norne de Jacaré. 

As 4,30 da Manha, ouve-se o toque de alvorada. CoM o café 

é servido tambén o pequeno almo90 mais conhecido por "quebra jejun", 

composto de tutu de feijao preto {virado de feijao) e "Maria Isa

bel", ou arroz a Carreteira,. como chamamos gauchos Carros com car 

ne seca de sol) . 

A carninhada continua. Mais córregos, banhados, ribeiroes, 

sao transpostos. Atravessamos urn grande barreiro onde rastros de di 

versos anirnais cruzavam em todas as dire9oes; verificamos a existen 

cia de sais alcalinos na regiao. 

Por se tratar de vespera do Natal (24/12), os trabalhosfo 

ram suspensos as 14 horas , depois de urna penosa jornada, cruzando 

vales profundos produzidos pelas á9uas que descero da Serra Azul,nao 

se f alando nas moitas de taquari que cortam corno navalha. Devido a 

ausencia de água nas proximidades, retrocedemos dois quilometros , 

acampando a beira de um arroio de águas cristalinas. 

Para comemorar a noite Santa, foi servida como sobre-mesa 

urna única lata de goiabada, distribuida a dezesseis pessoas. Era o 

primeiro doce que se via. 
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25/12 - Trabalho sem modifica9ao. Sao feitos servi9os de 

explora9ao, a picada continua e alguns trabalhadores providenciam o 

levantamento de urna grande fogueira e improvisam painéis de sinali

za9ao, na expectativa de um vóo de reconhecimento a regiao. o almo 

90 é levado pelo Piauí a ponta da picada. O cardápio de hoje, dia 

de Natal, é na classifica9ao do Piauí, excepcional: feijio bichado 

de todo·9 dia, carne de queixada ao espeto e arroz queimado por fal 

tar fogo. 

Apesar das fortes chuvas, o teMpo permanece estável. Só 

se ouve amiudamente o estridente e prolongado canto do acaua, que 

no interpretar de muitas tribos indígenas entre outras as do Kara 

já, de Goiás, pressagia desgra9a, rnorte e desespero. 

O Borba, que saíra pela manha para algumas observa9oes,re 

torna cansado, suarento, de pé, porque o animal que montava, fugiu, 

devido ªº seu descuido. Os nais superticiosos veM neste acidente o 

agouro do Acauá. Informa que a picada chegou a beira de um rio com 

25 m aproximadamente de largura, supondo-se tratar do rio Pindaíba, 

afluente do Mortes. 

E assim passamos o dia do Natal de 1943, assoberbados de 

servi9os, sem ao menos urna melhoria na "boia". Muitas lembran9as da 

esposa e filhos. A espera de um aviao que nao veio. Se viesse, terí 

runos presentes ou, o que era mais necessário, noticias da familia e 

jornais. 

Sao escalados dois trabalhadores para procurar um tronco 

de árvore que servisse para transformá-lo em canoa, que seria usada 

na travessia dorio Pindaíba. Derrubaram um exemplar de "Landi",nao 

aproveitado por ser muito fino. 

Descobrimos urna colmeia de abelhas "Mandaguari" que nos 

forneceu excelente mel, em quantidade suficiente para que todos os 

oito homens da turma se servissem. 

Teve-se que abandonar os piques de explora9ao e desviar a 

picada para rumo 350 graus Norte, conforme determinou a chefia. 
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denominado 

"Cresciuma", que além de nos martirizar, atrasa a nossa produtivida 

de . Para rompe-lo , torna-se necessário efetuar cortes, no máximo de 

un palmo retirando os pedacinhos cortados com toda a cautela de

vido aos espinhos que alguns trabalhadores afirmam serem venenosos. 

Ao jantar, os dois trabalhadores encarregados da procura 

de outra madeira para fabrica9ao <le uMa canoa informararn que, um 

pouco a direita do primeiro pique de e xplora9ao e abaixo do eixo da 

picada mestra, encontraram um "brejeiro", tamhém conhecido por "Cam 

borá", que daría urna embarca9ao de uns 30 palmos mais ou menos. 

Verificaram ainda existir muitos rastros de on9a, caetitu 

e queixadas, nao sendo encontrados os de anta e capivara, comuns em 

toda regiao. 

Nas palestras ao pé do fogo, viemos a saber pelos traba 

lhadores , da existe ncia, na área pesquisada, de vários tipos de ca 

pins e gramíneas, capim branco, capim rasteiro ou grama de MatoGros 

so , capim folha larga; nas matas, capin gemgibre, capim navalha e, 

nos cerrados, a predominancia de capim mebeca (usado para fabrico 

de colchoes) e capim limao. 

A quantidade e qualidade de abelhas e mosquitos é de se 

desesperar. Existem milhoes, bilhoes de vários tipos, cores e tama 

nhos . Toclos indesejáveis e usam a opera9ao ofensiva. Dentre outros, 

os mais infernais sao: Phelha lambe olho, borrachudos, mutucas, pi 

uns , potós que deixam um liquido cáustico, vespas de todos os tama

nhos sempre de picadas dolorosas. 

Os carrapatos encontrados, de espécie e tamanhos que va 

riam entre a cabe9a de alf inete (carrapato pólvora) aos avantajados 

rodoleiros, foram os causadores do atraso da penetra9ao, pois houve 

dias que vários homens eram obrigados ao descanso, devido encontra

rem-se corn o corpo, bra9os e pernas, cobertos de· feridas produzidas 

por esses "inocentes" animaizinhos . Vimos carrapatos pólvora, verme 
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lho, do chao, pretos e rodoleiros de dois tamanhos: cinzentos e ra

jados branco-preto. 

Com referencia as vespas, os marirnbondos, dada a quantid~ 

de e variedade, é preferível nao serem lernbrados. 

CAP!TULO - XI 

Madrugada de 27/12. O pessoal é despertado pelo toque do 

sino (urna velha enxada dependurada é batida a martelo). Servido o 

pequeno almo90, o já conhecido tutu de feijao e arroz, todos se di

rigem as suas missoes. Primeiro, sai a turma da picada; a seguir, a 

equipe que vai derrubar a madeira para confec9ao de canoa;seguem-se 

os campeiros. Assim vai-se abandonando o acampamento, homen a homem. 

Só permanecem o cozinheiro, seu ajudante e os impossibilitados de 

trabalhar, por prescri9ao médica. 

Prosseguindo a picada, encontramos urn varjedo atapetado<E 

capim do banhado, que foi transposto sem maiores dificuldade; a se 

guir urna pestana de mato alto impede nossa marcha. Entram incont:lren 

ti em a~ao os portadores de foices e machados manejados por bra9os 

musculosos e experientes, que vao destruindo paulatinamente as moi

tas de "cipó-leiteiro" e ''unha de gato". Dizem os sertanejos que o 

leite extraído desse cipó é bastante nutritivo. 

A prirneiras horas da tarde, ati ngimos as margens de urn ri 

beirao, iniciando, desde logo, o preparo de urna passagem que rece 

beu o nome de "Garneleira" en virtude da existencia de grandes exem

plares nas imedia9oes. 

Ao por do sol, forarn pescadas muitas piranhas pretas, vo~ 

deiras e pacus. Foi abatido urn pavao selvagem, verdadeira maravilha 

multicor. o Piauí ca9ou urn muturn e urna jacutinga. No momento em que 

apanhava urna das aves abatidas, foi atacado por urn enxame de abe

)..has "Benjoim" que lhe provocou equimoses por todo o corpo. 
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Corn urn jantar rnelhorado corn aves e peixes, encerra-se o 

dia. Cor.O sernpre, em palestras sobre ca9adas, pescarias e palpites 

sobre o rio dás Mortes e seus habitantes rnarginais - os indios Xa-

van tes. 

O dia 28, como os anteriores, foi chuvoso. Prossegue-se o 

avan90 da picada. Urna equipe vai procurar urn novo local para rnudan-

9a do acarnpamento. Esse lugar tarnbém serviria corno sub-base a ser u 

tilizada pelos tropeiros, por ocasiao das grandes enchentes. 

O éscolhido dista 400 m do eixo da picada, com boas pasta 

gens nas irnedia9oes e próxino a um buritizal, cujas folhas seriarn a 

proveitadas para cobertura dos ranchos a serem construidos. ~ esco

lhida urna nova passagem no Pindaíha, cujo porto é iniciado. 

Urna tremenda tempestade tropical desaba inesperadamente. 

Ventes fortes, arvores de grande parte sao arrancadas coro raízes,l~ 

vando na queda outras menores ligadas num abra90 mortal por cipós 

diversos . · O quadro é assustador., se levarmos em conta a sucessao de 

raios, trovoes que fazem com que os anirnais desorientados e com me 

do, disparem pela mata sem destino. Até os nossos rnuares, por inS:in 

to de defesa, vieram procurar prote9ao junto ao acarnpamento. 

Em consequencia do temporal, parte da picada feita no in-

terior da mata e nos taquarizais, <lesapareceu devido a queda de 
~ ar 

' vores e touceiras de taquaras. 1' Após UMa hora e vinte minutos, tu do 

serenou, voltou a calma e surg~rarn nuvens de mosquitos e pernilon;:ps 

para martirizar-nos. 

Varias palmeiras-Buriti foram sacrificadas para aproveita 

mento de suas folhas na cobertura de ranchos. Esta palrneira, que a~ 

xilia de forma extraordinária o sertanejo, descrita pelo Dr. Vitor 

Coelho de Almeida, em seu livro: C,oiás, usos, costumes, riquezas na 

turais, pg 43 corn a seguinte e xpressao : 

·~undante em Goiás , ·Triangulo Mineiro, Hato Grosso, é o 

Buriti urna das mais formosas palrneiras. Caule reto, ligeirarnente ci 
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líndrico desde a base, coMO rica em folhagem distribuida, tendo ca 

da folha urna haste de mais de metro e meio, terminada em duplo le

que amplo e muito elegante. 

Só excede em altura e beleza a palmeira Imperial, e ela 

somente, já o buriti lhe leva enorme vantagem na utilidade. ~fetiva 

mente, a seiva do tronco, de agradável sabor natural, é natéria pri 

rna para um vinho muito apreciado. 

Das hastes ou entrenós, fazem móveis resistentes. A polpa 

interna das mesmas é utilizada para fabrico de rolhas. A medula dá 

urna substancia de aparencia e uso análogos aos do caju. As folhas 

substituem vantajosamente ao sapé no colmo das casa do sertao, e 

também das paredes externas e das divisoes internas. 

Os frutos, cujos belos cachos, chegam a alcan9ar 300Kg.re 

peso, tem urna polpa amarela com que se fabricam excelentes doces; e 

servem de alimento aos suinos. 

Extrai-se das folhas novas uro fio, a que se chamam sé da 

do buriti, corn que se fabricam cordoes e cordas resistentes; sendo 

a parte mais larga e áspera das folhas aplicadas no fabrico de cha 

péus de palhas e vassouras. 

~, pois, urna palrneira que no seu todo oferece inúmeras u 

tilidades. 

Para o viajante, en suas longas jornadas cálidas atravez 

dos chapadoes, o buriti anuncia o "oasis", em que certamente encon

trará um rnanancial de água potável. Essa palmeira só vegeta em luga 

res frescos, nas cabeceiras e no percurso dos córregos, formando de 

ordinário extensas e belíssimas veredas, flanqueadas de prados vi

rentes". 

Roquete Pinto em seu livro "Rondonia" pg 183, 3a. Ed. Sé 

rie V vol. XXXIX - Brasiliana: "O vinho do buriti é colhido de modo 

bem simples. Derruba-se a palmeira e abre-se-lhe o fla,nco, em cocho 

longitudinal; a seiva vai-se juntando na ferida é o vinho saboroso. 

Depois de bem fervida, a seiva engrossa, e é o mel do buriti". 



- CAP! 'I'lJLO - XII 

Um dos ranchos está bastante adiantado. Com talos secos 

de buriti, doi~ · trabalhadores improvisam urna balsa para a travessia 

do pessoal, no rio Pindaíba, enquanto a canoa nao entra em servi90 . 

Esses peda9os de buriti sao transportados até o barranco 

do río sobre dorso de muares. 

Ao jantar; distribuiram-se "cigarros mansos", ist:o é, ci 

0arros de papel, pois os de fumo de rolo sao conhecidos por "cigar

ros brabos'', ''arrebenta peito'', ''cuquiluche'' devido a tosse que o 

mesmo provoca em fumant-.es _pouco habituados ao seu uso . ~ r.1ui to co 

rnun ouvir- se em meio de trabalho o seguinte pedido "Me dá um . brabo 

dos seus , para espantar os mosquitos". 

0 fumo desempenha papel importante entre os trabalhadores 

do sertao. Sua falta produz tristeza, apatía, aborrecimentos e mui 

tas vezes desentendimentos que conduz a funestas consequencias . 

Tenho observado vários casos de indisciplina entre os tra 

b alhadores pacatos e obedientes , quando falta o fumo. 

Quando se que r uro bom servi9al sertanejo, nao se deve es 

quecer de levar urna boa carga de fumo e respectivas palhas para en

rolá- lo . Em várias ocasioes, os expedicionários faziam seus cigar

ros, utilizando (moda Íncligena) peda90 de jornal ou de papel higie

nice. 

Continuam todas as atividades, seguindo retina de todos os 

días. O finico fato a registrar é o de terem terminado a canoa que é 

lan9ada as águas do Pindaíba, co~ boa estabilidade. 

Para o transporte da canoa, foram utilizados vários ho

mens, urna vez que a mesma foi feíta 1.000 m. distante do rio. 

A opera9ao foi assim executada: 

Na proa amarrou-se urna corda em que, de metro em metro, e 

ra colocado um pau roliQo com wn comprimento de 1,80 m, onde os tra 

.. 
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balhadores pegavam, co~o se fosse urna junta de bois puxando um car . -
ro. No chao úmido e cheio de folhas em decomposi9ao , foram colocédos 

roletas de madeira, descascados, ?ara os mesmos deslizar a embarca 

9ao. Feitos os preparativos, doze homens, seis de cada lado, arras-

tavan aquele enorme peso pela picada anteriormente feita exclusiva

mente para essa opera9ao, enquanto que outros iam trocando ,os role

tes de traz para frente. Muitas horas foram gastas até o nomento em 

que a canoa flutuou sobre as á~uas do Pindaíba. 

Os trabalhadores que construiram a canoa rnerecem urna cita 

9ao especial, eMbora o Cel. nao admita esse genero de manifesta9ao; 

porérn, acho-a j usta, se levarmos em conta os seguintes fatores: es 

colha de madeira própria a essa finalidade, em mata virgemdesconhe 

cida e sobretudo longe do acampamento um quilo~etro; derrubada da 

respeitável rnadeira, lavragem e falquejo, utilizando os recursos e 

xistentes, ou seja, o nachado e o fogo; abertura e limpeza da pica 

da por onde deveriam passar; o esfor90 sobre-humano para arrastar a 

embarca9ao até o rio. Por tudo isso, sou de parecer que, a título<E 

estí~ulo, sejam os mesmos citados. 

Hoj e 31/12 - fJl tir.to dia do ano. Urna neblina que a todos en 

tristece e urna garoa impertinente espalha-se pelo acampamento e ime 

dia9oes. Alguns trabalhadores, esquentando-se a beira do fogo, di

zern do martirio por que passaram durante toda a noite. Foram trai92 

eiramente atacados por urna legiao das térr.itas, com a eficiente aju 

da dos exércitos de formiga saúva. 

A produ9ao na picada foi mínima, porque encontraram pela 

frente, U1'1a e xtensao aproximada de quilornetro, cipós e lianes, entre 

la9ados de tal forma que os trabalhadores chegaram a dar mostra de 

desanimo. Calor excessivo, marirnbondos e os ferozes "formigoes",tam 

bém conhecidos como "Formiga Cabo Verde", de cor preta com tres e 

meio centÍMetros de comprimento, foram, ern parte, os responsáveis 

pelo pouco rendirnento. 
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A picada do formigao produz dores agudas durante minutos 

e as vezes hora. Em tais casos, aplicávarn.os imediatamente ( quando 

tínhamos) amoníaco ou éter. 

Na falta desses medicamentos, os trabalhadores apanhavam 

determinadas folhas verdes, mascavam-na e aplicavam no local da pi 

cada de mistura coro saliva. Explicavam ser simpatía usada pelos 

digenas. 

Pela primeira vez, em toda caminhada, apareceu um caso de 

febre, supoe-se malária e o atacado foi o Reis, talvez o hornero rnais 

forte da Expedi9ao. 

.1944 

JANEIRO 

~ meia noite, ouviram-se nuitos disparos de arma de fogo, 

latidos de caes, batidos de sino improvisado, gritos, ahrac;os, pro-

jetos, esperanc;as, previsoes sobre a chegada no Rio das Mortes. De 

pois o acampamento volta a calma habitual, deixando para traz o ano 

de 1943. 

Ao amanhecer, sobrevoam os nossos ranchos e barracas deze 

nas de casais de araras vermelhas e amarelas, saudando-nos no alvo-

recer de um novo ano, e a nossa mantilha de caes composta de Lampe-

ao, Polaco, Corisco, Feroz, Carnpeiro, Picolé, Tuti e Martelinho,sal 

ta contente, associando-se a horoenagem. 

Houve urna modificac;ao na turma da vanguarda, que ficou as 

sim constituida: RuMeiro (prático em tirar rumo sern auxilio de ins 

trumento; Balizador; dois foiceiros que precedem dois facaozeiros , 

dois machadeiros e dois nos servi9os de limpeza. Ao todo dez homens 

sob a chefia de urn deles, escolhido pela sua conduta moral e capaci 

dade de trabalho. 

A direc;ao a seguir é de 3519 Norte. 

A tarde, em um encentro corn urna vara de queixadas, cinco 



Recrea~ao no acampamento do Rio das Mortes 

Pes caria 
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foram abatidos a tiros e cacetadas. Ale0ria para todos nós, pois a

manha é <loningo e a melhoria do rancho está g a rantida corn a presen

ya de carne verde. ~on surpresa geral, encontramos em plena mata um 

genipapeiro carregadinho de frutos. COMO sempre acontece , sur~iu urn 

entendido corn a explica9ao: foram ín~~ios que plantaram, há muitos 

anos dada a utilidade de seus frutos do qual se extrai urna tinta 

preta, con a qual os selvícolas se pintarn por acasiio de suas fes

tas e cerimo.niais. 

~ noite, nuvens de pernilongos tomaram posse do acarnpamen 

to. Os hornens que vierarn das povoa9oes rnarginais do Rio Araguaia&o 

vários nornes a esses rnosqui tos:. pernilongos, rnori9ocas, fura-couro, 

sovela, asa branca, ruivo , cinzentinho, estrelo e cutelo. Classifi

ca9ao doada e rn rela9ao ao tarnanho e cores. 

Domingo 2.1.44 - 2arece mentira, masé a pura verdade: a 

chefia resolveu dar descanso aos expedicionários. ?udo indica umdia 

cheio de sol , céu limpo sern chuvas. Servido o desjejum, partero em 

várias dire9oes turmas de trabalhadores que vao ca9ar, pescar ou me 

lar~ de acordo coro suas inclina9oes. Poucos sao os que perrnanecemro 

acampamento para descansar ou lavar roupas. 

Reto+nam a tar<le os trabalhadores que forarn se divertir. 

Trouxeram rnuitos peixes variados: Piranhas pretas, voadeiras,pac~s, 

piaus e tubaranas. Informarn que um cardume de piranhas está subindo 

o rio. 

Os rneleiros tarnbém trauxerarn seus cantis cheio de rnel de 

abelhas rnanguari, arapuá e chupé. 

Os ca9adores forarn menos felizes, pois só abaterarn urna ja 

cutinga, ur.t jacu e um veado rnateiro. 

o resto da tarde, até ouvir-se o toque de silencio, foi 

dedicado a palestras e piadas, sendo que duas delas rnerecern regis

tro especial pela suas originalidade e espirito crítico do serta

nejo. 
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Com os ca9adores foi um expedicionário, do Distrito Fede-

ral, carioca da gema, conhecedor profundo das praias de Copacabana, 

Ipanema, bem como o "footin<.f na Av. Rio Branco. Incorporou-se a ex-

pedi9ao por espirito de aventura, como dizia, declarando inicialmen 

te nunca havia saido do Rio de Janeiro a nao ser para piquinique em 

Paquetá, Recreio dos Bandeirantes etc. Forte, atleta, bem humorado, 

resolveu a título de curiosidade acompanhar os ca9adores, homes a-

costumados, afeites a longas caminhadas ern qualquer tipo de terreno. 

1 ' 
\ Na ida tudo foi maravilhoso, mas, depois de várias horas, 

subindo e descendo terreno acidentado, passando alagados e rompendo 

cerradoes, o carioca come9ou a nao gestar desse tipo de passeio, in 

terpelando seus cornpanheiros: 

Estamos rnuito longe do acampamento? 

A resposta era sempre a mesma mais ou menos duas léguas e 

meia (15 Km) • Essas "duas léguas" repetida; várias vezes acabou irri 

tando o rapaz, que em toro agressivo falou: 

Voces estao é brincando comigo. Já fazem u.mas cinco horas 

que andamos de um lado para outro, e a resposta é sempre a mesma. O 

que desejo saber é se estamos perto do acampamento, pois quero re

gressar. Além do mais, nao sou palha90 e nao tolero esse tipo de 

brincadeira. 

Piauí, velho garimpeiro, sertanista experimentado, ca9a

dor por instintc. e necessidade, mui to ironico respondeu-lhe com mui 

ta calma: 

Nao, seu F., num tamo brincando nao sinho. Tamo falando 

verdade. e qui por aqui nesses gerais, as légoas sao estreitas mais 

-porem muito curnpridas. 

O nervoso amigo acabou achando gra9a na resposta, e, para 

demonstrar que nao estava mais aborrecido, ofereceu um cigarro man-

so ao Piauí. 

Reelembram também, um "causo" acontecido com o paulista F. 

A. 
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Gar~as 

para iniciar a penetra<;ao, tudo no acampamento era atividade e movi 

mento. Entre as tarefas, urna turma de tres homens tercia corda de 

couro crú preparando correiame para alcear (preparar al9as para se 

gurpn9~ de carga na cangalh~} os caixotes de qasolina que seriaro u

sados par4 transporte de v{veres. A qrdem dada era que em um deter

minado pont.o o nó seria d.adp p,.om dupla la9•da, conhecido como nó de 

porco. 

Um expedicionario notou que F.A., contrariando as ordens 

recebidas, por iqnoráncia, descuido ou comodidade, fazia o nó corola 

.c¡:ada simples, conhecido como nó ce90 (usado nos embrulhos de ,c.a·sas 

coraerciais). 

Sabendo que a chef ia iria mandar desmanchar e refazer o 

trabalho, advertiu-lhe. 

o seu F. O Coroné num qué desse la90 qui dismancha atoa. 

Qualqué cocorvo ou pulo di burro, a carga vai no chao. Ele deu orde 

prá faze nó di porco, iguá a esse qui nois tá fazendo. 

F. nao gestando da advertencia de um matute, criado no ma 

to, sem nenhuma instru9ao, considerando-se superior por ter nascido 

e criado em uma das maiores cidades paulistas, respondeu-lhe: 

Voce é mesmo roceiro, jeca tatu, bobo, um caipira, ouviu? 

Voce quer ensinar a mim o que é nó de porco. Nao te enxergas . O que 

eu estou fazendo, é justamente o nó que o coronel quer que fa9a, ou 

viu , nó •••• de •••• porco! 

Em meio ao grande silencio que se seguiu, ouviu-se umavoz 

calma e meio mole que replicava. Num é perciso brigá seu F. Tarveis 

isso pode ser nó di porco do mato e nois ainda num conhece . Só si 

priguntá o Coroné. 

Urna estrondosa gargalhada colocu F .A. ·em completo desapO_!! 

tamento. 

A ponta da picada avan9ou a urna distancia considerável do 
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acamparnemto, razao por que recebemos ordens de rnudan9a para mais 

próximo, a fim de poupar longas caminhadas dos trabalhadores. Surg~ 

porém, o problema do reabastecimento de água, pois a nao ser O Pin

daíba, nenhum outro ribeirao havia sido encontrado na rota da pica

da. 

Estudado o problema, chegou-se a conclusao de prepararmos 

tanque reservatório provisório, com horas para captar água de chuva 

e, quando essa viesse a faltar, o abastecimento se faria tran~portan 

do-a em lombo de muares. Imediatamente dois desses tanques forarn ar 

mados a título de experiéncia. Teriam l.,30n de comprimento por 0,70 

de altura, fundo apoiado em colchao de folhas sobre urna estiva de 

madeira feita de paus roli9os, com o mesmo diametro. Depoi~ de um 

forte aguaceiro, verificamos ser o resultado excelente. 

No dia 7.1.44 a lufa-lufa come9ou pela madrugada. Preparo 

dos víveres, com ra9oes calculadas para os trabalhadores, com dura 

9ao mínima para urna semana. Lonas para os reservatóri os d'água. Es 

colha dos animais de carga para transporte de mantensa e objetos in 

dispensáveis. Tudo pronto, carregados os muares, partero todos para 

o novo acampamento em plena mata. 

Com dificuldades, em bolas cobertas de lona contendo vive 

res, levados por impulso de urn nadador, sao conduzidos para a outra 

margem do Pindaíba. A tropa atravessou a nado. 

o local escolhido já se encontrava preparado para receber 

a tralha, denomina9ao dada ao conjunto de todo necessário a cozinla. 

A beira da picada, urna clareira foi aberta e nela armados os esque

letos das barracas que serao cobertas de lona. Com a chegada da tro 

pa, todos se entregarn aos trabalhos de organiza9ao. Cobrern-se os 

barracos, prepara-se a cozinha e os reservatórios sao armados. 

A auséncia d'água já se faz sentir. Alguns trabalhadores 

reclamam falta de banho e pedem chuvas. O pedido é atendido e forte 

aguaceiro vem depositar nos reservatóri os provisórios a água tanto 
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Todos recebern ordens para aproveitar a chuvarada para urn 

banho geral, vez que a á0ua recebida pelo reservatório (só ternos um 

em condi9oes) , nao pode ser utilizada senao para saciar a sede e 

servidao da cozinha. 

Segue-se urn espetáculo de "Nu artístico". tlna dúzia de ho 

mens, brancos, morenos e pretos, todos nus, em urna clareira aberta 

no seio da mata virgern, brincando corn as chuvas, corno se fossern urn 

bando de crian9as se divertindo. 

Na ponta da picada todos se entregarn ao rude trabalho de 

derrubada das árvores, algurnas de grande porte. Ouve-se a cada mo

mento de mistura com pios e veos assustados das aves, gritos dos ma 

chadeiros anunciando a queda de um dos gigantes da floresta: "Olha 

o pau, minha gente". 

A prirneira e avantajada on9a pintada, foi morta hoje por 

Altarniro, no Bico da Serra Azul. Dis s e o ca9ador que "a diaba da bi 

cha'' vinha espreitando sua tropa há dois dias. 

As abelhas acabara de resolver ern um Serninário, que devern 

iniciar o ataque contra nós, invasores. Estas ÚltiMas 48 horas tém 

sido de sofrirnento total, enquanto, morosamente, a derrubada conti 

nua. Pomos atacados pelas abelhas Borá, Beijoins, Chupé, Mo9a Bran

ca, Mandaguari e, a pior de todas, as celebres "Tatuira" ou "caga

fogo", que provocara dores agudas e inflama9oes. 

Acompanhamos o cerco das abelhas, em colabora9ao corn as 

mesmas, surgirarn uns pequenos marirnbondos corpo arnarelo e listas es 

curas, terríveis e agressivos. 

Ao alarme de "Tatuira", os caboclos dispersam, correndo ern 

zig-zag, pois afirrnarn os sertanejos que a mesma o acornpanham pormui 

to tempo se correm em linha reta. Só esse processo de zig-zag é que 

faz com que ela se desoriente. 



CAP!TULO - XIII 

Hoje, 10/l, recebemos a visita de urna on9a pintada. 

Sua presen9a foi notada há poucos metros das redes 

descan9ávamos depois de um dia de fadiga. 

onde 

o expedicionário que a avistou, sertanista experimentado, 

na irnpossibilidade de usar sua arma, soltou urn berro que a assus

tou,e produziu urn principio de confusao, pois supunham os trabalha

dores que estavam sendo atacados por urna tribo ín<ligena. 

o felino p0de ser visto por diversas pessoas, quando num 

gracioso salto, saltou o reservatório, enterrando-se na mata. 

Pela manha, W'1 bando de macacos "?etitican" fez enorme al 

gazarra nas imedia9oes, protestando contra a invasao dos seus domi

nios. 

Devido aos insistentes latidos de urn dos caes de guarda, 

tres trabalhadores foram verificar o que se passava, constatandoq.:e 

o mesmo seguia o rasto de urna on9a, possivelrnente a mesma que este

ve no acampamento. 

Seguiram o cachorro por algum tempo, nas devido já estar 

escuro, regressaram sem a encontrar. 

Durante a noite a on9a esturrou nas imedia9oes,ouvindo-se 

tarnbém, mais distante, a resposta de outras. 

O acampamento foi mudado rnais urna vez para junto de urn Ri 

beirao, batizado como "Caveira". Junto ao mesmo encontra-se a ossa

da de urn veado, repasto provável de urna on9a. 

A tarde, tudo estava em ordem. Aproveitando~se dessa par~ 

da, dois trabalhadores foram colher mel , dizendo haver extraído de 

W!la única colrneia da abelha "Tobi-Branco". o rnel tem sabor agradá 

vel, servindo-se a sobremesa. 

Durante toda a noite, as on9as rondaram o acampamento es 
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turrando coro frequencia. 

Na manha seguinte, pelas nove horas ouvimos o roncar de 

urn aviao. Rapidamente duas fogueiras foram acesas para sinaliza9ao. 

com ramos verdes , duas colunas de fuma9a subiram acima das copas das 

árvores. Minutos depois o aviao fe z evoluc;:oes sobre o local de nos 

sos trabalhos, rumando para o Norte, rlepois de dar tres voltas em 

redor das fogueiras. 

Tudo como sempre de cada dia . Atacam as abe lhas, os narim 

bon<los e os mosqui:t_os. Demos hoje num viveiro de "formigoes" e o a 

P.lOnÍaco é usado a cada momento. Ros tos entumecidos pelas picadas dos 

rnarimbondos. Roupas agarradas a corpos suarentos . Silenci o ern torn~ 

só quebrado pelo compasso do machado e o tinir de outras 

tas. 

Duas novas pragas aparecem hoje, juntando-se ao indesejá 

vel cortejo que há dias acompanha : "potós" e "r'.laruins". Os prirnei-

ros ele tamanho de urna formiga saúva , cor avermelhada , listadas de 

preto, anda habitualmente com a cauda voltada para cima . Geralmente 

o ataque é no rosto . Quando pousa na epiderme, deixa um líquido cás 
~ tico que produz dores, deixando urna queirnadura que per manece por va 

rios dias, as vezes extensa e purulenta. 

Está provado que o tempo influí no ániMo do pessoal. Dia 

com sol, semblantes alegres, maior disposi9ao no trabalho . 

Na picada continuarnos no reino do cipó coste la de anta. A 

pareceu urna nova qualidade, cipó leiteiro. 

Os servic;:os continuara ern sua rotina. g visível a mudan9a 

na vegetac;:ao. Aparecern as primeiras palmeiras de acuri, de pequeno 

porte, en meio de um espesso tapete de caeté . Os trabalhadores ex 

clamara: Ternos água corrente nas imedia9oes. 

O terreno se nos apresenta em ligeiro declive que vai au 

mentar em propor9ao do avan90. Duas horas depois os balizadores avi 

sam: ribeirao a vista. Ao nos aproxirnarmos, vimos que este ribeira~ 
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com suas águas aumeniadas por chuvas anteriores,, Mé<lia de 8 a lo m 

de largura, fundo e pouco correntoso . 

CAP!TDLO - XIV 

Morre hoje, 21/1, o nosso bom velho Zacarias, o primeiro 

tropeiro admitido. Pezar e sentimento de todos nós, q ue já haviamos 

nos habi.tuado com a bondade desse saudoso amigo. Morreu derepente, 

como morrern os bons . A expedi9ao acaba de perder um dos seus rnelho-

res e eficientes colaboradores . 

Em homenagern ao colega desaparecido, o ribei rao, é chama-

do de Ribeirao Zacarias. 

o passáro conhecido por '' alma de gato'' está piando nas i -

rnedia9oes e alguns homens, superticiosos, afirmam que vamos ter qual 

quer surpresa, urna violenta tempestade ou coisa pior. 

Ouviu- se a detona9ao de seis tiros de carabina e gritos 

dos vanguardeiros. !mediatamente para lá nos encaminhamos e o con 

tentamento atingiu o máximo: - a mata tinha sido vencida - estáva-

mos novamente em pleno cerradao . Mais tiros, mais abra9os, mais ale 

gria. 

Um positivo , a falta de urna montada, vai a pé COM urna men 

sagem para o Coronel que permanecía no acampamento do Rio Pindaíba . 
~ 

Depois de semanas, to~amos um banho confortador . Duas ar-

vores foram sacrificadas e delas extraímos aproximadamente dez li-

tros de mel. Enchidos os nossos cantis ainda sobrava para um lanche 

que fizemos no local da derrubada. 

De regresso ao acarnparnento, os homens, que há dias se mos 

travarn melancólicos , tristes, vinham cantando urna toada sertanega, 

cujo tema era a vida de uro fazendeiro, casado com mulher jovem e bo 

nita, que tudo perdeu por amor da mesma que lhe foi infiel até ' a 

morte, pois o fazendeiro foi assassinado pelo seu peao de confian9a 
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que se tornou amante da patroa. 

Hoje foi decretado descanso pela vitória sobre a mata do 

Pindaíha. Lavagem de roupas , limpeza de armas , Mudan9a rnais urna vez 

de acarnpamento para o Ribeirao Zacarias, foram as atividades de to 

dos . 

Pela madrugada fornes despertados por urn barulho que mais 

parecia urn trovao a dis tancia e que se encaminhava em dire9ao onde 

as redes estavam armadas . Ouvimos, tarnbém , tropel dos nossos ani

mais de carga e o retinir dos cincerros que colocavamos no pesco90 

dos mesmos para facilitar a sua procura . 

Refletimos sobre o que seria , quando o Manoe lzinho deu o 

grito de alerta. " Suspende a rede pessoal . Ai vem a porcada . 

Imediatamente os que d ormiam no chao procurararn urna árvo

re mais próxima e por ela subiram procedendo da mesma forma os que 

estavam em redes armadas pouco acima do sol o . Minutos depois urna v~ 

ra de porcos-queixadas, com um machao como guia , aproximadamenteurs 

duzentos porcos , passavam pelo acampamento, batendo os dentes e ron 

cando , penetrando a seguir no interior da mata. o nosso cao vigía, 

emudeceu e todo medroso veio juntar-se a nós. Essa sua atitude deu 

motivo a muitas piadas e lorotas sobre a ferocidade dos porcos sel

vagens . 

Domingo - 30 .. 1 .44 - ~pós um entendimento coro os trabalha 

dores , resolvemos suspender o d escanso do dia de hoje, que será da

do oportunamente , em vista da urgencia de continuarmos a aberturada 

picada . 

CAP! TULO - XV 

Quando chegávamos no ponto onde paramos no dia ant(~rior, 

os cachorros l e vantaram urn porco do mato , que logó foi abatido por 

certeiro tiro. Pouco depois, noves la tidos insistentes. Manoelzinho 
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vai ver de que trata, defrontando corn urna on9a pintada que já havia 

morto um dos caes e ferido dois outros . Fez pontaria, atirou e a fe 

ra mal ferida ernbrenha-se na mata . 

Onde estarnos, tudo faz crer a existencia de ca9a ern abun

dancia . Ontern queixada, hoje porco do mato (caetitu) e on9a. O cer 

rado está cortado de trilheiros de anirnais que seguem ern dire9ao ao 

ribeirao , e sao rnuitos os rastos de cervos, antas, capivaras,algüns 

deles recentes. 

Um observador, no alto de urna grande árvore , <lescreve o 

panorama: o cerrado em frente perde- se de vista; a nossa direita de 

ve haver um grande banhado, rlevido a presen9a de um buritizal, e ' a 

nossa esquer da estende~se ao infinito a mata do Pindaíba. 

A produ9ao dos trabalhos está sendo satisfat ória . As árvo 

res sao rnais espa9adas e gera lmente finas. Predominam as lixeiras, 

piquizeiros e muricizeiros. A nao ser o piqui zeiro que contero cerne, 

as demais sao abatidas com um só golpe de foice ou de machado. 

o encentro de dois ribeiroes obrigou-nos ao preparo de du 

as pontes . ~rabalho vagaroso devido a ausencia de rnadeira apropria-

da n as imedia9oes. Ti vemos de sacrificar vários pés c1e buri tis que, 

p a rtidos no meio e transformados ero achas, deram urna boa estiva em 

substitui9ao a táboas que nao existem. 

Segundo os entendidos, superticiosos , teremos carne de ca 

9a ern abundancia , urna vez que o pássaro " alma de gato" está choran

do , corn frequencia, na mar gern do ribeirao . Para confir ma9ao , um ou-

tro pequeno passaro de cor verrne lha-pardacento, que tem o nome de 

cebinho , tarnbém anuncia a aproxima9ao de ca9a , corn os seus assovios. 

Vem •.. Vem ... Vem vindo. 

O reabastecimento sofreu um pequeno atraso, isto porque ~ 

ma parte da picada construida foi obstruida por galhos arrancados~ 

los ventes e o Ribeirao Zacarias aurnentou suas águas, obrigando os 

tropeiros a proteger a carga em ''pelotas '' de couro, trans!)ortadas 



IT 
I 

ERARIO DA 
.. 

EXPEDl9AO RONCADOR-XIN8 

ESCALA 'f :2 000.000 

kULU&iNE 

' GARAPU 

,, 
11 
h 

lt 
11 

VAN TES 
~ 
11 
11 

'f'11 CAMPO DOS 
IJ -
11 INDI OS 

" 11 

" u 
~'T-INA 

J I 
*~·~ ,,,,, 11 • 

" ll \ ,, \\ . 
11 11 t ,, . 

/ / 11 1 ,, " ..--.._ ,, 
~ 1,, 
·~ '? ~==~.,. 

T 
POST O 

S. FELIX 

.. 
SAO DOM&N80S 

s .P.1 SAO JOSÉ 

POSTO PIMEN,.~L 
BARBOSll' 

05 TO P• .. l)t\18" 
s.p. r. 

--------

GOIAZ 

-eONVEN~OES 
e a m po de Po.iso 

N ave'lac;.do 

Pic ada Abel"ta 

E'~t- r adc de C&m1n~ ao 
E•~rada em Co~u~o 



85 

boiando sobre as águas. Os animais de carga atravessaram a nado. 

A tarde, recebemos comunicado da chefia com a seguinte ad 

vertencia: O Senhor Ministro, em seu voo de explora9ao no dia 6, ve 

rificou a necessidade de um desbordamento para a direita, pois 

mos encontrar, dois quilometros para a frente de onde estavamos, um 

grande pantanal e extensa área de taquarizal. 

Os ca9adores regressaram com as maos vazias, razao por 

que os intérpretes do canto do alma de gato e cebinho levaram urna 

tremenda vaia de seus colegas. Justificando, disseram que as aves 

nao mentiram, pois os víveres chegaram. 

Estavámos em repouso quando ouvimos um grito, logo reco 

nhecido como um dos nossos homens. Chegou mais ou menos as 20 hs.ce 

urna noite escura, montado em pelo no animal, puxando pelo cabresto 

um outro muar desaparecido na últina semana. Completamente molhado, 

sem camisa e delcal90. Contou-nos que tendo saido na parte da manha 

com destino ao acampamento da retaguarda, levou parte do dia na pis 

ta do animal fugitivo que só foi encontrado ao cair da tarde. Ao a 

travessar o Ribeirao Zacarias, que estava com água aumentada, foi 

arrastado pela correnteza e com esfor90 conseguiu salvar-se. o ani 

mal que montava retrocedeu a tempo, salvando-se, porém, arrastados 

pelas águas os arreios alforge, carabina e tudo mais. 

Demos-lhe novas roupas, p usemos os animais a soga e com 

um café bem quentinho, e_stava resolvido o problema. 

Sob a orienta9ao direta do Coronel, os trabalhos sao ati 

vados. ~ mais urna vez transferido o acampamento para frente. Cum 

prindo ordens, desviamos a picada que passa a seguir 169 Este. 

28.2.44 - Tudo normal até que as 13 hs. os encarregados 

de abrir o pique, após rápidos momentos de surpresa, descarregaram 

várias vezes suas armas, o mesmo fazendo o pessoal que trabalhava 

logo atrás. A alegria era contagiante, falam, gritam, gesticulam, e 

mocionados, gritam em altas vozes que o legendário RIO DAS MORTESha 

via sido alcan9ado. 



86 

O Cel., também bastante emocionado, profere urna rápida a 

locu9ao de agradecimento aos trabalhadores, sendo, na oportunidade, 

registrado e complementado, com fotografías, o sucesso. 

Ouviram-se vários vivas a Expedi9ao Roncador-Xingu, ao 

Presidente Vargas, ao Ministro Joao Alberto e ao Cel. Vanique. Fiz 

uso da palavra para, em nome de todos os expedicionários agradecer 

as palavras da chefia, afirmando que todos estavarn dispostos a acom 

panhá-lo até a etapa final. 

- - -Toda a tarde foi de namora a s aguas do Martes que,nao obs 

tante o nome, é um dos mais belos curs os d_' água conhecido. Mui tos~ 

xes foram pescado s e houve até, em carater excepcional, distribu~a:, 

de "drinks" por ser hojeo "DIADA COMEMORA<;Ao". 

Nova etapa. Novas trabalhos. Instala-se o acampamento a 
margem direita do Rio das Mortes. Várias turmas sao enviadas, em vá 

rias dire9oes, em missao de explora9ao e escolha de um outro local 

para nele ser instalado o acampamento definitivo, tendo-se em vista 

que onde est?mos o terreno é aci de ntado. 
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Explora9ao no Rio das Mortes 





1944 

MAR<;O 

O Reis avisa haver encontrado, seis quilometros rio aci

ma, um excelente local para o acampamento definitivo, terreno plano, 

seco, com bastante madeira para constru9ao e acesso fácil ao rio. 

Nao tivemos chuvas e no dizer dos experientes trabalhadores, o in

verno está terminando. 

Tendo a chefia verificado pessoalmente que o local esco

lhido preenchia as condi9oes desejadas, foi aberta a picada até o 

mesmo, iniciando-se a mudan9a. Enquanto isso se processava, outros 

homens preparavam urna estrada que iría até a barranca do rio, que 

era bastante alta. 

Efetivamente, a escolha definitiva foi excelente. Terreno 

plano, lirnpo, rnadeiras de boa qualidade, lagoas distantes a tres qui 

lornetros com rnuito peixe e ca9a, boas pastagens em suas imediac¡roes. 

O rio é lindo e, onde estamos descortina-se, lá longe, a Serra do 

Roncador. 

Um positivo é despachado para a retaguarda onde ainda se 

acha instalada a estac;ao de rádio com os seguintes comunicados: 

"Presidente Getúlio Vargas 

Palácio Catete - Rio 

04.03.944 

Tenho a honra e a satisfa9ao de participar a V.Excia. que, 

no dia 28 de fevereiro, a Expedi9ao Roncador-Xingu atingiu com sua 

picada de marcha, a rnargem direita do Rio das Mortes, bern junto a 

Serra do Roncador, vencendo assim primeira etapa e concorrendo, em 

parte, a grande realiza9ao da marcha para o Oeste, desde muito pre

conizada e sob a sábia orienta9ao de V.Excia. Todos os expedicioná 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Acampamento no rio das Mortes 

Crupo de expedicionários . 

' . 



93 

rios enviam-vos respeitosos cumprimentos . 

(ass.) F . de Matos Vanique 

Ten . Cel . Chefe Exp. Ron . Xin. 

Dr. F. Lane 

Chefe da Base do Rio das Gar9as 

4 de mar90 de 1944 

Tenho satisfa9ao de comunicar-vos que em 28 de fevereiro, 

~xpedi9ao atingiu , com sua picada de marcha , a margem direita rio 

Mortes, on<le faremos grande alto para constru9ao de um acampamento 

Base que nos a poiará na mar cha para Xi ngu , segunda etapa expedi9ao . 

(ass . ) F . de Matos Vanique 

Ten . Cel . Chefe Exp. Ron . Xin. 

Cap . Antonio Basílio 

Assistente Coordenador - Rio 

4 de mar90 de 1944 

Pe90 obséquio entregar Sr. Ministro Joao Alberto, seguinte 

rá<lio a fim tomar conhecimento. 

~ 

" Dia vinte oito fevereiro , as 13.00 hs, atingimos coro pi 

ca<la eixo nossa marcha, Rio das Mortes , na altura suposta cinco lé 

guas abaixo Arraés , vencendo assim primeira etapa nosso plano expe-

No decorrer sete meses trabalho , abrirnos aproximadamente , 

inc luindo desvios, 280 quilómetros picada através c e rradoes , flores 

tas virgens e brejoes . 

Construínos acamparnento Base do Rio Gar~as; Posto no Bico 

da Serra Azul com meia dúzia ranchos ampl os e bem cobertos; Postocb 

Pindaíba; construimos 14 pontilhoes e pontes, servindo algumas para 

veículos e, tudo isso , debaixo esta9ao chuvas local. 

Na marge m direi ta rio Mortes já foi localizada posi9ao p~ 

ra constu9ao Base que nos apoiará para etapa do Xingu. 

Nela estamos acampados e fizemos improvisado Posto. Varias 
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explora9oes já foram feítas a fim de localizar campo avia9ao, cuja 

constru9ao atacaremos imediatamente. Duas canoas já estao em cnns 

tru9ao. Regiao aquí excelente, apresenta-se , ora fortemente ondula-

da para bandas Serras Roncador e Azul; ora levemente para bandas b~ 

ritizais com magníficas pastagens, mesmo para fortes veroes, clima 

saudável poréM muito quente. 

Nosso acampamento apresenta panorama semelhante Barra do 

Gar9as, porém amplo e mais bonito, divisando bem próximo serras Ron 

cador e Azul. 

Aquí Mortes possui 180 mts. de largura. Situa9ao acamp~ 

mento acha- se atrás último morrinho , final Serra Azul. ?e90 auando 
~ 

aviao vier, localizar nossa posi9ao em rela9ao a Cachoeira da Fuma 

Cap. Basílio 

Assistente Coordenador 

5 de mar90 de 1944 

Solicito especial obséquio providenciar urgencia, a fim a 

viao transporte aqui acampamento Mortes, generes primeira necessida 

de. Estamos mais de mes com mantimentos racionados e atualmente pas 

sando priva9oes inclusive dois dias falta absoluta comida tendo ape 

lar ca9a e pesca, aliás deficiente virtude cautela <levemos tomar, 

proximidades aldeias Xavantes . 

Trabalhadores reclamam tal situa9ao amea9ando irem embora 

se assim continuar. Impossivel manter t urma mais 30 homens, Há mais 

de um mes desconhecemos qualquer espécie de tempero, feijao bichado 

é o que estamos comendo. Estou cansado de pedir Base Barra do Gar-

9as, cebola, alho, massa de tomate , vinagre que facilmente poderia 

vir da Base de Uberlandia. 

Pe90 fazer ci~ncia ao Sr . r1inistro esse rádio . Ranchos a 

campamento já iniciados. campo avia9ao franca constru9ao , dará exce 

lente pista com mil e muitos metros, bem próximo do acampamento. 
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Urna canoa por nós construida, já em servi90. Pe90 obsé

quio fazer urn croquis redondeza, acampamento especificando: Flores

tas, buritizais, córregos, campos, especialmente lado direito Mor

tes, contando principais distancias; explora9oes nossas estao se tor 

nando difíceis e morosas devido existencia grandes cerrados e cerra 

does. 

''Esta9ao rádio será transferida logo fiquem prontos ran

chos. Vamos todos bem e entusiasmados. Estado sanitario geral, óti

mo. Virtude término da picada no Rio das Mortes, expedicionários en 

viam-vos cumprimentos e saudam-vos pela primeira etapa vencida nes 

te trabalho de desbravamento e coloniza9ao do Brasil Central. 

Participo-vos cornuniquei nossa chegada Rio Mortes ao ExrnQ 

Sr. Presidente da República. 

(ass.) F. de Matos Vanique 

Chefe Exp. Ron. Xin. 

Sobrevoando pela prirneira vez o acampamento, o aviao dei 

xou cair, embalados ern surrao de couros, generes e correspondencia. 

Ern urna das rnensagens o Sr. Ministro e o piloto do aviao, 

Cap. Basilio enviam congratula9oes ao Cel. Vanique e a todos os ex 

pedicionários por haverem conquistado a primeira etapa. Esclarecern 

ir verificar a distancia exata entre o acamparnento e a Cachoeira da 

Fuma9a e a noite dariam o resultado pelo rádio. 

Seguirarn para Barra do Gar9as, licenciados, onze trabalha 

dores que alegarn ter necessidade de verem suas familias das quais 

estao afastados e sem noticias, há meses. 

Devido a boa pescaría realizada ontem, o rancho foi melho 

rado. Os ca9adores estao desanimados pela ausencia de ca9a na regí 

ao. Andam quilornetros, sem nada encontrar. Acreditara ser zona de ca 

9a dos indios Xavantes que as eliminara para sua sobrevivencia ou o 

fogo que as afugenta para muito longe, em seu instinto de defesa. 

No dia 6, no horário do rádio, 17 hs. o Sr. Ministro nos 
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informa que a 10 quilometros do acampamento, na margem esquerda do 

Mortes, foi vista urna aldeia de indios Xavantes, com tres grandes 

malocas, ro9as de milho e mandioca nas proximidades e indicios de 

que e~istem moradores. 

Seguindo a mesma dire9ao, a beira da lagoa, foi localiza-

da nova aldeia com quatorze casas. 

De Barra do Gar9as avisam ao Ce!. de que o Dr. Acary de 

Passos Oliveira saíra com destino ao Rio das Mortes, constituindo-se 

o 29 escalao, com 30 trabalhadores, l e vando mais duas carro9as, ti-

po polonesa, de 4 rodas, 20 animais de carga e 14 bois treinados pa 

ra puxar carro. Esclarecem que os componentes <leste 29 e scalao fa

rao o trajeto a pé, vez que terao de alargar a picada para passagem 

das carro9as, preparando passagens nas erosoes, arroios e ríos que 

forero encontrando. 

Os trabalhos deste 29 escalao estao em anexo a este ' diá 

río. 

Dia 3.5.44 - Sai o Cel. ero companhia do farmaceutico aoen 

contro do escalao chefiado pelo tenente Acary e seus homens. As 14 

hs. regressa o Cel., demonstrando vivo contentamento. 
Logo depois todos vivero momentos de emo9ao e alegria com 

a chegada do 29 Escalao. 

Em ordem de marcha, tendo a frente o Dr. Acary, impecavel 

mente fardado (em virtude de sua convoca9ao) desf ilaram pela pra9a 

central. Primeiro, os trabalhadores, dois a dois, com suas ferramen 

tas aos ornbros; a seguir as carro9as ambas puxadas por urna parelha 

de muares da mesma cor; depois o s bois de carro, ligados pelos grarn 

pos, em parelha de dois, tangidos pelos carreiros e, finalmente a 

tropa composta de 20 cargueiros carre gados de mantimentos. 

No pátio do acampamento, f ormados ern círculo ao redor do 

mastro onde o Pavilhao Nacional tremulava, o Dr. Acary proferiu em 

breves palavras, esclarecimento, f a zendo um resumo dos trabalhos e-
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xecutados pela sua turma no percurso Barra do Gar9as - Rio das Mor 

tes. a chefia fez apresenta9ao de cada um e ao terminar colocou-se e 

a todos seus companheiros de caminhada sob as ordens do Chefe da Ex 

pedi9ao. 

Com a palavra o Cel. diz de sua satisfa9ao corn a chegada 

de refor9os materiais e humano. Elogia o Dr. Acary pelo feliz exito 

da missao, bem como a conduta de todos os trabalhadores. 

Aproveita a oportunidade para definir em linhas gerais os 

trabalhos já executados até aquele momento, concitando os novos ex 

pedicionários a permanecerem disciplinados, sinceros e dedicados ao 

trabalho. A seguir, deu ordens de descansar. Descanso justo e mere

cido, pois os componentes do 29 escalao haviam feito um percurso de 

aproximadamente 300 quilometros, em 16 dias somente, melhorando a pi 

cada, alargando-a para passagem das carro9as, construíndo rampas Cc2 

rno a do rio Pindaíba) ., preparando passagens nos arroios, ribeiroes, 

locais de erosao, edificando pontes e estivas nos atoleiros, aléinde 

conduzir as carro9as, cargueiros e bois. Todo o material chegou ao 

acampamento do Martes, ern perfeito estado, os homens com moral ele

vada e ótimo o estado sanitário. Os animais também chegaram em mag

níficas condi9oes físicas. 

CAP!TTJJ_j) XVI 

Depois do jantar, os trabalhadores se reuniram para canta 

reme dan9arem a "CJl..TIRA". 

Vítor Coelho de Almeida em seu livro Usos, Costumes, Ri-

que zas Naturais (pg. 11 - la. Ed.) explica es se tipo de manifesta-

9ao sertaneja. 

"Nas dari9as, Merece registro a Catira goiana. 

~que em Goiás há duas espécies de caterete", o paulista, 

mais vulgar, porque comporta maior número de figurantes e o goiano, 
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bem mais elegante e artístico, no crual apenas tomam parte, dois mú-

sicos e cantores. 

Os dirigentes da catira empunham violas e cantam. Os de-

rnais, formando duas alas, frente i frente , seguindo as cad~ncias da 

música , pisoteam ou batem palmas, c om uniformidade e ritmo. Ao cor 

rer da dan9a, vao trocando de lugares, entrecruzando- se e 

do , com rítno, o sapatea_do e as palmas. 

Na catira goiana, é admirável a destreza dos 

reiteran 
.. ' -- ' ' ,, . 

.,,~, .. 

musicistas 

que, seM perda de sons num retardamento do compasso, dao saltos ,lan 

9am a viola ao a lto , ou fazem-na passar entre as pernas ou pelasa::s 

tas, retomando-a imediatamente , sem interrup9ao da música . 

As cornposi9oes sertanejas tem originalidade. 

vários sao os versos. Sao composi9oes locais inspiradas 

no momento ou já conhecidas . Sao a s vezes críticas, ironicas, humo 

rísticas. 

Despertara curiosidade e interesse como dernonstra~ao de ta 

lento inculto. 

Na catira goiana so tomara parte os homens. 

As mulheres semente como espectadoras . 

Seguem-se duas estrofes da autoría do nosso cozinheiro Fer 

mando , um dos mais hábeis violeiros que passaram pela Expedi9ao. 

Em Goiás nao ha justi9a, 

Nem Goiás e nem em Minas. 

A justi9a de Goiás, 

~ faca , bala e carabina. 

Quando o cabra é mesmo afoito, 

Na cintura um trinta e oito , 

O delegado mesmo fala 

Qui justi9a é faca e bala. 

Eu tenho urna namorada, 

Cumo ela ainda nao vi . 

... .. -· .... 

-. , 
' . . ~. 
1 
' .. 
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Ela chama Coriolana 

Tratam ela de Cori. 

O cabelo da minina 

Quando passa brilhantina 

Fica mesmo um desatino 

Ai! ••• Hum ••• Hum ••• Hum 

"DESPEDIDA DE BANDEIRANTE" 

Adeus pai, adeus mae, adeus filhos 

Vou cumprir o destino tra~ado por Deus. 

Nao lamentes a nossa separa9ao 

Rogae ao pae do Céo 

-Que eu volte a rever os meus 

Partiremos dispostos a cumprir a vossa missao 

Lutaremos contra as selvas bravías com ardor 

E as estrelas serao a nossa dire9ao 

Guiando a nossa bandeira 

Nesta grande jornada 

Rumo ao Roncador 

"NAS MARGENS DO ARAGUAIA" 

Eu tao sozinho, nas margens do Araguaia 

Pensando em minha morena 

Tive urna inspira9ao 

Eu escrevi, esta samba corn ardor 

Dando a minha despedida 

Ao partir para o Roncador 

E seguirei cumprindo a minha missao 
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Abr i 'ndo novos caminhos 

Para a civi lizacao . 

Ao atravessar a Serra do Roncador 

Se eu e ncontrar os ''€havantes'' 

Mostrarei o meu valor 

Este i de autor±a do Br. Vice nte Lins de Barros e foi es-

cri ta na barra do Rio das Gar9as em 12 de abril de 1944. 

Para ser cantada coro a rnGsica do ''Luar do Sertao . 

I 

A minha vida está to<la atrapalhada, 

Estou numa e mbrulhada 

Já nao tenho salva9ao. 

Estou metido neste sertao de Goiás, 

Nao posso voltar a t raz 

Por causa da Expedi9ao . 

Nao há o gente onao , etc . 

Vida pior do que a do sertao 

II 

O sol que nasce por detraz lá do serrado 

Fica logo chateado 

Desta terra iluminar 

Parece que andou na farra a noite i nteira 

Que tomou urna bebedeira 

Prá esquece r este lugar 

Nao ha ........... etc 
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III 

Ai quem me dera passar o dia inteiro 

Lá no Rio de Janeiro 

Com a dona do Gora9ao. 

Eu ficaria tao feliz que nem um instante 

Pensaría nos chavantes 

Nem também na expedi9ao. 

Nao ha ............ . etc. 

IV 

Eu quando ando lá na estrada do Walf redo 

Fico morrendo de medo 

Passo mal do cora9ao. 

Aquela estrada tem urnas curvas tao f ortes 

Que .parece o Rio das Mortes 

A correr pelo Sertao. 

Nao ha ............... . etc 

V 

Quando no Mortes em completo desespero 

o zétola for o primeiro 

A no radio me escutar 

Verá que eu chamo pelo Capitao Basilio 

Que virá en meu auxílio 

Um mes depois de eu chamar 

Nao ha ••.••..••••••• etc 
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VI 

Eu vou agora f azer o rneu testamento 

Pois sinto, neste momento 

Que nao posso recuar 

Nao voltarei mais para o Rio de Janeiro ..• 

Deixarei o meu dinheiro 

Para as dividas pagar. 

Hoje, 7 de maio, é domingo. Dia de repouso, como de hábi 

to, devia ser alegre, dedicado a passeios, pesca, ca9a e procura de 

rnel. 

-A fatalidade porem nao permitiu que assim fosse. Dois ami 

gos e companheiros de trabalho conversavam animadamente sobre a pos 

bilidade de um ataque, de parte dos Indios Xavantes, habitantes da 

margem esquerda do rio das Mortes, procediam lirnpeza em suas armas, 

urna delas Carabina Winchester, calibre 44. Em dado momento, ocasio-

nalmente, urna delas disparou, atingindo o trabalhador Benedito Mas 

soni, que teve morte instantanea. O seu amigo Ferreira da Silva, cau 

sador involuntário do acidente, é tonado de forte crise nervosa e 

encaminhado a farmacia, para atendirnento médico. 

Foi aberto inquérito na forma regulamentar, tendo sido de 

signado o Dr. Acary de Passos Oliveira, para presidí-lo. O sepulta-

mento realizou-se a sombra de frondosas arvores, no cara9ao da mata 

que ele ajudou a vencer, em urna clareira que foi aberta para es se 

fim. A despedida da Chefia e dos expedicionarios foi feita pelo Dr. 

Acary, a beira da sua Última morada. 

Era o primeiro acidente, corn vítma. 
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Campo de pouso construirlo no Rio das Mortes 
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Acamparnento no Rio das Mortes 
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Médico Dr . Vahia de Abreu ern seu domicílio-Consultório 
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CAPfTTJLO - XVII 

Prosseguem os trabalhos, no campo de avia9ao; a turma atin 

ge os 700 metros. Chega o Barco "Asa Azul" , que saíra de Barra do 

Rio das Gar9as no dia 21 de abril findo. Descera o Araguaia até a 

foz do Mortes, vinte e quatro quilometros a montante do povoado de 

S. Felix, frente a Ilha do Bananal; subira o Mortes, num percurso de 

mais de cem quilornetros. Atracadas de um e outro lado do " Asa Azul", 

vieram duas embarca9oes destinadas a Expedi9ao: "Couto de Magalha:s1
, 

urna lancha doada por Pignatari & Cia. de Sao Paulo e outra, menor, 

adquirida pela coordena9ao da Mobiliza9ao Economica. 

O campo de avia9ao aumenta-se para 800 metros, devido ao 

refor90 do pessoal que constituiram o 29 escalao conduzido pelo Dr. 

Acary; aotoristas e mecanicos vistoriam as lanchas chegadas ontem. 

Dia 26 - Em servi9os de explora9ao que se estenderia até 

a Cachoeira da Fuma9a e que nao foi realizada em virtude de pane no 

motor da embarca9ao, após algumas horas de navega9ao, seguem o Cel. 

Vanique, Dr. Acary, Dr. Vicente, Reís e o motorista Arlindo Ol ivei-

ra. 

Durante o trajeto, observamos que as rnargens do Rio das 

Mortes sao cobertas de cerrados altos e raras manchas de mato denso. 

após passarmos o 59 travessao , encontramos grande quantidade de pal 

meiras baba9u e alguns pés de buritirana. O baba9ual se estende por 

-toda a margem direita, rumo a Cachoeira da Fuma9a, nos confins da 

Serra Azul. 

Somente foram vistos dois anirnais em todo o percurso: urna 

anta que se internou na mata e um veado mateiro que se encon trava 

longe da mira . Constatamos que os travessoes e os pedrais se sucec:Bn 

com frequéncia , a propor9ao que sub!amos o rio. 
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Justamente ao passarmos o travessao n9 11, a partir do pon 

to de partida, isto é, do acampamento, o motor pifou. 

Da foz do rio das Mortes com o Araguaia até o ponto onde 

estamos estacionados, existem 37 travessoes, conforme notas do Diá 

rio de Viagem. O marco n9 1 fo~ levantado quando da primeira visita 

do Ministro Joao Alberto ao rio das Mortes. 

Ao saudar o Sr. Ministro, o chefe da Expedi9ao, entre ou 

tras palavras disse: "Vem o Senhor Ministro pessoalmente verificar 

as vossas necessidades e tra9ar novos planos a serem executados nes 

te ano de 1944". 

Fez a seguir urna presta9ao de contas dos trabalhos até a 

gora realizados. 

"Quando a 7 de setembro do ano passado se comemorava em 

todo o País o dia da nossa Independencia, nós, a margem do majesto

so Rio Araguaia, inaugurávarnos o primeiro acampamento, que apoiaria 

a nossa marcha para o Oeste. 

Quatro dias depois, em simples homenagem que para todos 

nós expedicionários era de valor inastimável, nas imedia9oes deste 

acampamento, plantamos o marco "O" (zero), que repito, seria o siro 

bolo da determina9ao inquebrantável que nos guiaria ao rumo imposto 

pela nossa querida Pátria. 

Quatro de dezernbro é para nós motivo de jubilo, em virtu

de de ter sido o día em que, conscios dos nossos deveres e respons~ 

bilidades, iniciamos a caminhada através de regiao até entao desco

nhecida. 

Hoje, quando inauguramos o segundo acampamento-base, as 

margens do lendário Río das Martes e o marco simbólico n9 lí deseja 

mos agradecer ao Sr. Ministro aquí presente a confian9a que em nós 

depositou, bem como o auxilio que vimos recebendo, para que possa

mos atingir a meta final sern desfalecirnentos. 

Es teja certo, Senhor Ministro, que além de nos so sinct?.ro 

. \ 
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reconhecimento, permaneceremos, se Deus assim o permitir,ativos até 

o fim da jornada''. 

Urna salva de palmas ouviu-se naqueles sertoes dos gerais. 

No dia 25.4 - O Cel. entra em férias e viaja para Rio via 

Barra do Gár9as, a fim de inspecionar a estrada construida pelos ex 

pedicionários e outros trabalhos que estao sendo executados, tais 

como, substitui9ao de pontilhoes, desvios de · enxurradas e constru9ao 

de pontes. 

Antes da partida, presentes todos os componentes da Expe

di9ao, o Cel. Vanique passa a chefia ao Dr. Acary de Passos Olivei 

ra, que assume imediatamente as fun9oes. 

Na ausencia do Cel. nao houve , nos vários setores de tra 

balho modifica9oes . Continuamos com melhoria nas estradas e no carn 

po de via9ao; constru9ao de ranchos para enfermaria e ambulatório. 

Constru9ao de vias de acesso aos buritizais bem como onde houvesse 

maior concentra9ao de madeira que se prestasse para constru9ao, pa

ra facilitar o corte e o transporte da mesma; escolha e derrubada 

de urna área para a ro9a; melhoria nos dois portos; ranchos para ofi 

cina, abrigo das viaturas, guarda de ferramentas e outros que iam 

surgindo. 

CAP!TULO - XVIII 

24 de Maio de 194 5 . 

Aguarda-se a todo o momento a esperada visita de S.Excia. 

Dr. Getulio Vargas, Presidente da RepÚblica. Tudo é reboli90 no a

campamento-base. O Pavilhao Nacional é hasteado e os trabalhadores, 

colocados em linha de urna fileira, ansiosos esperam pela chegada do 

Chefe da Na9ao, desconhecido para a maioria. 

Ha poucos instantes aterrou o aviao "Pioneiro", pilotado 

pelo Major Luiz Sampaio, conduzindo repórteres, cinematografistas 

e·pessoal de seguran9a. 
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Seguindo-se meia hora, aterissa o tri-motor "Pagé" da avi 

a9ao Cruzeiro do Sul. Descero os passageiros: Presidente Getúlio Var 

gas; Gen. Eurico Gaspar Dutra, seu Ministro da Guerra; Luiz Vergara, 

Secretário da Presidencia; Pedro Ludovico Teixeira, Interventor Fe-

deral de Goiás; Ministro Joao Alberto, Presidente da Funda9ao Bra

sil-Central; Luiz Simoes Lopes, Diretor do DASP; Major Bruno, Ajudn 

te de Ordens do Presidente e representantes da Irnprensa rnetropolita 

na: "Agencia Nacional", "Noite" e "Globo". 
~ .. 

A chegada da comitiva no acarnpamento, foguetes espoucararn 

no ar e os trabalhadores corn urna prolongada salva de palmas, sauda-

rarn o Presidente e seus acompanhantes. 

Seguiu-se urna visita por todo o acarnpamento. Após ligeiro 

descanso, o Cel . Vanique, Chefe da Expedi9ao, solicitou do Sr . Pre 

sidente licen9a para que fosse lido para os trabalhadores, o bolet:im 

alusivo a sua agradável presen9a. 

Acamparnento no Rio das MOrtes, 24 de junho· de 1945. 

Para conhecimento de todos os expedicionários, publico o 

seguintes: 

Expedicionários! Sentido! 

Estarnos ern presen9a de S.Excia., o Dr. Getúlio Vargas,sírn 

bolo vivo de marcha para o Oeste. 

~ esta a segunda vez que S .Excia . penetra os ínvios ser-

toes do Brasil e, pela prirneira vez na história do nosso País, um 

presidente afasta-se do Palácio do Catete, para ver de perto como o 

Brasil toma posse de si mesmo. 

Executante de urn dos ideais de S.Excia., é a Expedi9aofbn 

cador-Xingu, órgao avan9ado da Funda9ao Brasil-Central, sabiamente 

presidida pelo Sr. Ministro Joao Alberto, a depositária imediata da 

confian9a governamental, na concretiza9ao da dignificante tarefa de 

desbravar os sertoes da nossa querida Pátria. 

Tamanha honra com que somos distinguidos bem compensa as 
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priva9oes passadas e os frutos que hao de vir sobejarao, de muito, 

os sacríficos que as -circunstancias nos impuseram. 

Como sertanistas, desejamos que esta homenagem se proces 

sasse de acordo com as condi9oes do meio-arnbiente. Rudes no gesto, 

rudes nas palavras, mas sinceros no sentirnento. Contávamos corn a na 

tureza bruta para suplantar as galas da cidade. 

Contávamos com o cenário misterioso e empolgante da Serra 

do Roncador, como palco das nossas manifesta9oes. 

Vaidade de sertanista? Talvez sim. Mas urna vaidade quenao 

tem raízes na fraqueza humana, haurida da próriria natureza a seiva 

exuberante da vida. 

Estamos a quarenta quiloI!letros da ponta da nossa picada no 

rumo do Rio Xingu. Até o presente momento, nada de maior·tem aconte 

cido e é possível que nada suceda. A posse , mansa e pacífica deste 

imenso território, está portante assegurada. 

Senhor Presidente. ~ nosso desejo que o marco que assina 

lou o término da nossa primeira etapa assinale tarnbém a vinda de v. 

Excia. a este acampamento. 

Dulpo significado em urna só realidade. O cerne deste lenho 

perpetuará, no cora9ao do Brasil, a determina9ao de um Presidente 

que conquistou para o patrimonio nacional, mais terras e cora90es. 

No dia da morte do Presidente dos Estados Unidos da Améri 

ca, foi anotado no diário, nos seguintes termos: 

"Todos os componentes da Expedi9ao Roncador Xingu, corn 

profundo pesar, associam-se ao povo Norte Americano e ao 

mundo, na data de hoj e, sepultamento de grande estadista 

e hornero do povo, Dr. Franklin Delano Rossevelt". 

Numa simples mas sincera hornenagem, todas as atividades 

forarn paralisadas, guardando-se um minuto de silencio. 

Do dia 17 a 30 de abril - continuam trabalho ativo em to 

das as frentes. Procedente de Barra do Gar9as, em viagem flurial que 



Da direita para esquerda : Claudio Villas Boas, Dr . Acary de Passos 

Oliveira , Piloto Saraiva , Leonardo Villas Boas e o guarda campo , no 

acampamento do Rio das Mortes . 
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l .evou dezoi to dias descendo o Araguaia e sub indo o Mortes, chega o 

barco "CAPITARIGUARA", transportando rnercadorias diversas e um cami 

nhao, para os nossos trabalhos. 

No livro de visitas desaparecido misteriosamente havia re 

gistro de impressoes de rnuitas autoridades, jornalistas e escrito

res, tais corno o do Presidente Getúlio Vargas; Gen. Eurico GasparUJ 

tra, Ministro da Guerra; Luiz Vergara Secretário da Presidencia; Pe 

dro Ludovico Teixeira, Interventor ern Goiás; Ministro Joao Alberto, 

Presidente da Funda9ao Brasil-Central; Luiz Sim0es Lopes, Diretor<h 

DASP; Major Bruno Ajudante de ordens da Presidencia, representantes 

do "Cruzeiro", a dobradinha atuante: David Nasser - Jean M~n da 

"Noite", "Globo" e "Agencia Nacional". 

Em exaustivas pesquisas no levantamento destes · dados po

demos reproduzir as impressoes deixadas pelos seguintes personalida 

des: 

Do Presidente Getúlio Vargas: 

"Deixo aqui o testemunho do meu apre90 a estes desternidos 

patriotas desbravadores do sertao, continuadores dos ser 

tanistas que conquistararn essa regiao úO passado para que 

os atuais como seus sucessores continuem aquí urna nova ci 

viliza9ao". 

Do Gen. Eurico Gaspar Dutra - Ministro da Guerra: 

Como matogrossense, é para miro motivo de júbilo visitarho 

je este acampamento e a futura Xavantina. Com seu espírito 

empreendedor, patriotismo e tenacidade, Joao Alberto vem 

realizando aquilo com que Couto de Magalhaes sonhou. 

Da escritora.RESNIK SEKEIJ: 

"la tenacidad de cada hombre que forma la coluna Roncador 

Xingu, su consiencia que detrás de cada mata puede haber 

la tampa de urn aborigene o un animal de la selva, la expe 
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dición es un exito porque vencieran el miedo y su meta 

Xingu-Manáos domina la voluntad de cada uno de estos bra-

vos varones". 

Dos alunos da Escola Mackenzie,de Sao Paulo: 

"Nós, engenheiros da Escola Mackenzie de Sao Paulo a qui 

estivemos no acampamento da Expedi9ao Roncador-Xingu. Con 

vivemos com os seus componentes e pudemos testemunhar o 

seu espirito de sacrificio, desprendimento e abnega9aones 

te posto avan9ado da civiliza9ao, em pleno Brasil CentraL 

A eles que assim desbravam nosso território para que pos 

samos ter urn Brasil cada vez mais político e economicamen 

te forte, as nossas homenagens". 

(ass) Manoel Rodrigues Ferreira e outros. 

De David Nasser, dos Diários Associados: 

Somos os primeiros repórteres chegados a este ponto do Rio 

das Mortes e os primeiros nao-membros da Funda9ao Brasil 

Central. ~ mesmo motivo de orgulho que perdurará durante 

toda nossa vida. E o espetáculo <lestes bravos pioneiros, 

jamais esqueceremos. 

De Jean Ma~, repórter-fotógrafo dos Diários Associados: 

Je suis né a Paris, fotografié la guerre de Norvége, la 

guerre d'Espagne, la retraite de Dunquerque, la bataille 

du caoutchouc dans 1 Amazone, mais jamais je n ai sen ti 

une émotion aussi forte et une admiration aussi grandea:>rn-

me pour ces pionnieres du Rio das Mortes. Il y a en deux 

invasions, deux carnps de force, une de 5 rnillions d' hom

rnes, 4 mil bateaux, 20.000 .avions, autre, la seconde, de 

deuxierne coup de force est de 80 hornrnes, 80 fusils et dix 
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mil kilometres de foret vierge aux pieds. C'est la bell~ 

et poetique invasion de la civilisation brésilienne. 

De Nelson Lins de Barros: 

Depois de urna viagem de milhares de quilornetros, rumo 
~ 

a 

urna das regioes mais desconhecidas da face da terra, en-

contrei este punhado de homens corajosos, persistentes e 

leais. 

Nao sao muitos. Nao contara coro grandes meios. Esquecidos 

por aqueles que ficam nas belas cidades do litoral. Tém 

de vencer urna dezena de tlificuldades quase intransponíveis. 

Arriscam a vida enfrentando as tribos mais ferozes e trai 

9oeiras do Brasil contam com inúmeros impecilhos. Dificul 

dades de transporte, reabastecimento, dificúldades agríco 

las, de alimentac;ao ... Tudo difícil . Sempre difíci 1. O sol 

causticante, castigando os trabalhadores nos cerrados. As 

noites frias .•• A falta de sossego causada pela preocupa 

c;ao constante de uro ataque - Será hoje? Será na época da 

seca? 

A ca9a no interior está terminada. Os "f.'.havantes" se apro 

ximarao dos rios? 

Será en tao o ataque - Será ¡ noite? Será de madrugada? A

tacarao um grupo isolado? Um hornero isolado? Traic;oeiramen 

t e? A inquietac;ao ! /\. solidao . A saudade de casa! Nao es pe 

raro nada , nem mesmo o reconhecime nto das gerac;oes futuras 

que desfrutarao das vantagens de urna regiao nova, exube 

rante, fonte provável de fabulosas riquezas - colonizadas 

por eles - dadas ao mundo por eles . Serao esquecidos. Os 

seus nomes nao figurarao nos livros - semente sua obra. 

Entao que os leva a isto? o espirito de aventura, o patri 

otismo, alguma conveniencia pessoal , a curiosidade, o re 
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conhecimento, a ambic;ao. ?~ui tos nao sao herois por instin 

to - mas serao herois pelo que f izeram. 

E, em tudo que nesses poucos dias eu vi e senti o que me 

impressionou foi o espirito de luta de cada um para ven-

cer o seu destino e de todos - como r esultante - para ven 

cer a natureza e implantar nela o dominio do hornero e sua 

civilizac;ao. 

Do Dr. Pedro Ludovico, Interventor Federal em Goiás: 

~ empolgante ver-se este espetáculo apresentado pela Fun-

da9ao Brasil-Central atravessando os mais ínvios s~rtoes 

brasileiros, mostrando as suas riquezas latentes e suas 

possibilidades futuras. Estao <le parabens o seu digno Che 

fe Ministro Joao Alberto , o Cel Vanique e t odos esses ad-

miráveis pioneiros que tanto tén feíto para este tentame. 
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N~ frente avan9ada, acampamento do Rio das Martes, as coi 

sas n~o andqva~ muito bem. o Coronel impc5s urna rigida disciplina mi 

litar que conflitava corn o modo de vida dos trabalhadores, homens 

nascidos e criados a beira do rio Araguaia, libertos de preconoei 

tos, livres, independentes, nonestos no trato, respeitadores, mas 

cornplet4wente alheios a to~e~ de alvorada, ~ancho, silencio e outros 

d~spositivos regularnentare~ e, principalmente, nao concebendo a i~ 

déia de urna licen9a especial para ca9ar , pescar ou navegar livremen 

te pelo Mortes. 

Por esse motivo, quase todas as manhas dava-se por falta 

de rnais urn trabalhador, ~e na noite anterior abandonara a expedi-

9ao, temendo as severas regras disciplinares e o rigoroso processo 

empregado na execu9ao dos trabalhos, agora divididos em tarefas que 

deveriam ser cumpridas diariamente. Esses homens nem siquer aguard~ 

vam o pagamento dos salários a que tinham direito. Juntavarn seu "bu 

cho" (minguados pertences pessoais) e metiarn o pé na estrada. 

Com as deser9oes , o sistema de defesa do acarnpamento ia-se 

enfraquecendo , enquanto que os indios Xavantes já rondavam nas irne 

dia9oes , e os trabalhos di~inuíam de ritmo e consequentemente depro 

du9ao . 

Por mais que a lertássemos o Coronel sobre a necessida<E de 

se preencher as vagas abertas cpm o afastamento d e a lguns trabalha

dores, sempre se recusou ern aceitar nossa sugestao. 

Tendo o senhor Ministro Joao Alberto vindo a Barra do Gar 

9as , fiz-lhe urna exposi9ao completa do que estava ocorrendo na van

guarda, solicitando-lhe ao mesmo tempo sua autoriza9ao para organi 

zar urna turma de refor90 e levá-la até o Río das Mortes, a fim de 

nao só tranquilizar os poucos homens que lá ainda se encontravam, 

mas também intensificar os trabalhos , como se fazia necessário. 

Autorizado pelo Senhor Ministro, iniciei os preparativos 
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na escolha do pessoal, aquisi9ao de dezesseis bois mansos habitua

dos a puxar carros, trinta muares de carga e duas carro9as de qua

tro rodas, tipo polonesa, usadas no sul do país, que se encontravam 

na base do Gar9as, com limitada utiliza9ao . 

Ao organizar .o 29 (segundo) escalao, como se convencionou 

chamá-lo, entre os trinta hornens escolhidos, foram admitidos dois 

dos irmaos Villas Boas, Claudio e Leonardo. Leonardo faleceu poucos 

anos depois ero consequencia de uma opera9ao no cora9ao e Claudio con 

tinua até hoje a prestar relevantes servi9os a causa indígena, na 

chefia do Posto Diauarum (on9a preta no idioma Suyá) , da Funda9ao 

Nacional do fndio, tendo sob sua jurisdi9ao os indios Kayabi, Suya, 

Juruna, Tchucarramei e Kren-a-Károre. 

De 28/03 a 16/04/944, data da partida do 29 escalao, foi 

período destinado aos preparativos: Escolha de 30 homens entre os 

cincoenta candidatos. ' A preferencia foi dada aqueles afeites a vida 

rude do sertao, habituados ao sofrimento , e a solidao; escolha na a 

quisi9ao de 18 bois carreiros que seriam utilizados para puxar rolo 

compressor na compacta9ao do campo de pouso em constru9ao ; · sele9ao 

de muares para transporte de mantimentos, combustí vel e ferramentas; 

distribui9ao de roupas e material de acampamento a cada uro dos ho

mens contratados, bern como palestras diárias sobre a disciplina e o 

cornportarnento individual, durante a caminhada. 

Todos foram cientes e concordaram de que o trajeto seria 

feíto a pé, havendo um único animal de montaría que só seria utili

zado em casos especiais. 

As paginas seguintes constituem o resumo do "Diário" do 

29 escal ao , reproduzido tal como foi escrito por Claudio Villas Bo

as, e ncarregado de sua execu9ao , durante a jornada. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



PREPARATIVOS DE VIAGEM DO 29 ESCALAO DA 

EXP. R. XINGU NA BASE DO RIO DAS GARCAS 

·28-03-194 4 

Nesta data sob a orienta9ao do Dr. Acary de Passos Olivei 

ra, foi iniciada a prepara9ao da viagem do 29 Escalao , para o acam

pamento do Rio das Mortes. 

Aos diversos homens foram distribuíd os os encargos de pr~ 

para9ao , nas suas respectivas fun9oes. 

As 19 horas, pelo servi90 de rádio-telegrafia desta base, 

foi tentada comunica9ao corn a esta9ao do acampamento do Rio das Mor 

tes, nao tendo sido, entretanto, estabelecido contacto. 

Garcas - 29 - Prosseguem os preparativos iniciados no dia 
> -

anterior. 

Iniciou-se a separa9ao do material existente no almoxari

f ado da Exp. Roncador-XINGU . 

Iniciado e terminado o levantamento dar armas e muni9oes, 

pelo encarregado, tendo sido arquivada urna copia do relatório feito. 

Chega nesta data, vindo da frente, o trabalhador Acelino 

José de Almeida, em gozo de l icen9a . 

As 19 horas, como no dia anterior, nao f oi possível esta

belecer comunica9ao com o acampamento do Rio das Mortes. 

30 - Continuam em atividade os preparativos, iniciados dia 

28 do corrente. 

Os homens, a quem foram atribuí<los os diversos servi9os re 

prepara9ao , continuam desincumbinando-se <le suas tarefas,assistidos 

pelo Dr. Acary. 

As 19 horas, como nos dias anteriores, resultaram infrutí 
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feras as tentativas de comunica9ao como Cel. Vanique, acampado no 

Rio das Martes. Nova tentativa foi feita as 21,30, nao alcan9ando~ 

sultado satisfatório. 

31 - Os servi9os de prepara9ao prosseguem ativamente. 

Nesta data foram admitidos 5 homens, vindos pelo motor"Ex 

presso Araguaia" e em canoa. 

As 7 horas da manha foi feita, depois de alguns dias de 

espera, a primeira liga9ao rádio fonica com o acampantento do Rio das 

Mortes. 

Os Drs. Lane e Acary tiveram oportunidade de felicitar o 

Cel. Vanique, pelo exito alcan9ado pela Expedi9ao, atingindo as ma~ 

gens do Rio das Martes, onde já se encentra instalado seu acampame!! 

to. Na liga9ao, que foi feita por fonia, o Sr. Cel. Vanique, entre 

outras ordens, designou o Dr. Acary, para chefiar a marcha do 29 Es 

calao, para aquele acampamento. 

Marca-se novo horário de comunica9ao, para as 16 horas. 

Nesse horá~io, conforme determinado em comunica9ao anterior, foi fei 

ta nova liga9ao, tendo sido transmitida, por parte do Cel. Vanique, 

·urna rela9ao do material necessario, para o acampamento do Rio das 

Mortes, que deverá ser levado pelo 29 Escalao. 

Novo horário marcado , para as 19 horas. as 19 horas, Últi 

ma liga9ao, o Cel. Vanique manteve coro Dr. Acary urna palestra, que 

se prolongou por 40 minutos, versando sobre a possibilidade de se 

fazer o reabastecimento daquele acampamento ·e futura Base, por via 

fluvial, isso por considerar um problema difícil o abastecimentoa:>m 

tropa. 

19-4-944 - Continuam os preparativos do 29 Escalao, para 

a viagem ao Rio das Mortes. 

As 7 horas, horario estipulado, foi feita liga9ao com o 

pesto radiotelegráfico do acampamento do Rio das Mortes, atendendo 

naquela esta9ao o Sr. venancio, em substitui9ao ao Sr. Maia, que se 
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acha em transito para esta Base. Marca-se novo horário, para as 7ho 

ras da manha seguinte. Nada mais houve de importancia a registrar. 

2 - Domingo - Descanso semahal. 

Primeira liga9ao radiotelegráfica feita as 7 horas da ma 

nha, nada havendo de importante a registrar. 

Segunda liga9ao - 16 horas. Comunica9oes habituais, corn a 

presen9a do Dr. Acary na Esta9ao da Base do Gar9as. 

3 - Continuam em andarnento e perfeita ordem os aprestos E,? 

ra a partida do pessoal componente do 29 Escalao, da Expedi9ao Ron 

cador-Xingu. 

Consistiram os preparativos , desta data, no conserto de 

arreamento, sepafa9ao e encaixotamento do material de expediente. 

~s 7 horas da manha, conforme norário estipulado no dia 

anterior, foi feita a primeira liga9ao como acampamento do Río das 

Mortes. Apesar das dificuldades de liga9ao por fonia, houve entre o 

Cel. Vanique e Dr. Acary urna palestra, que versou sobre .. determina 

9ao do servi90. A liga9ao durou cerca de 1 hora e 40 minutos. termi 

nando por grafia e tendo corno radiote legrafista daquele acampamento 

o Sr. Venancio, em substitui9ao ao Sr. Maia. Novo horário marcado 

paLa as 16 horas. 

16 horas. Essa nova liga9ao , que durou 30 minutos; foi 

quase que semente por fonia, consistindo nurna conversa9ao entre o 

Cel. Vanique e Dr. Acary. Entre outros assuntos, tratou-se da ques 

tao do abastecimento da Expedi9ao por via fluvial, único meio, se

gundo opiniao do Cel. Vanique, que poderá solucionar esse problema. 

Por ordem do Coronel, o Dr. Acary entendeu-se com o Comt. 

do "Expresso Araguaia", a fim de combinar urna viagem desse vapor ao 

acamparnento do Martes. 

Entre o Dr. Acary e o Cornt. do referido yapor foi estipu

lado a importancia de 18.000 cruzeiros, para o transporte de 11 to 

neladas de carga, ficando, entretanto, dependendo da aprova9ao do 
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Sr. Ministro, para a realiza9ao da viagem. 

4 - Continuarn os preparativos , para a partida do 29 Esca

lao da Exp. Roncador-Xingu. A data da partida continua indetermina

da. 

As 7 e 19 horas, forarn feitas as liga9oes norrnais com a 

Esta9ao Radiotelegráfica do acarnparnento do Rio das Mortes, nada ha 

vendo que mere~a cita9ao especial. 

5 - Prosseguem, desde as primeiras horas da manha , os pre 

parativos para a viagem do Rio das Mortes. Consistiram, esses prepa 

rativos, no conserto de carro9as, arrearnento e encaixotamento de ma 

terial, etc. 

No período da tarde, vindo de Uberlandia, sobrevoou esta 

Base o aviao Fock-Wolf-222, que conduzia o Ministro J ao Alberto e 

Cap. Antonio Basilio, dirigindo-se ern seguida para o acarnparnento do 

Rio das Mortes. 

As 15 horas, o aviao referido aterrissou no campo des ta 

Base. 

As 18 horas foi estabelecida liga~ao radiotelegráfica corn 

o Mortes , tendo o Sr. Ministro trocado algurnas palavras com o Sr. 

Cel. Vanique . 

6 - Continuam , ern perfeita ordem, os trabalhos de prepara 

tivos, para a viagem da coluna expedicionári a . 

As 7 horas da manha, estabe leceu-se comunica~ao radiotele 

gráfica corn o acarnpamento do Rio das Mortes. Estavarn presentes na 

esta~ao-rádio o Ministro Joao Alberto, Cap. Antonio Basilio e Dr. 

Acary . Entre o Cel . Vanique e Cap. Basilio , houve urna longa pales~ 

que versou sobre diversos assuntos e problemas relativos a Expedi

~ao . Entre todos os problemas destacou-se, pela sua grande importan 

cia , o <lo abastecimento , da frente, que , segundo o Cel. Vanique, po 

derá e deverá ser fe íto por via fluvial. Deliberou-se, entao contr~ 

tar a " Expresso Araguaia" para esse firn, ou seja , a realiza9ao duma 
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viagem ao acampamento da Expedi~ao no Rio das Mortes, conduzindo u 

ma carga de 11 toneladas. 

No período da manha, o Sr. f.1inistro e o Cap. lmtonio Basí 

lio, realizaram um voo de reconhecirnento sobre o vale do Rio dasMcr 

tes, nas proximidades do acampamento da Expedi9ao, onde constataram 

a presen9a de diversas aldeias dos indios chavantes. Estas e outras 

aldeias foram assinaladas em mapa. O Cel. Vanique foi informado da 

situa9ao dos selvicolas naquela regiao. 

Nesta mesma tarde, o Cap . Basilio sobrevoou novarnente o a 

campamento do Coronel, tendo lan9ado, lá, diversos surroes corn vive 

res. 

O Dr. Acary foi autorizado pelo Ministro a comprar para a 

Expedi9ao: 6 juntas de bois, 1 carro e 30 vacas para criar. 

7 - Continuaram , em plena atividade, os preparativos para 

a partida do escalao, chefiado pelo Dr. Acary . 

Em cornpanhia de diversas pessoas desta Base, fez o Minis

tro Joao Alberto urna viagem de inspec9ao a estrada de Mato Grosso, 

que deverá atingir o Rio das Mortes. 

Ern novo reconhecimento ao vale do Mortes, o Cap. Antonio 

Basi lio constatou a existencia de novas aldeias dos indios, as quais 

foram também assinaladas ern mapa. 

Regressou para o Rio o Sr ~ Ministro Joao Alberto, no avi

ao fock-Woolf-222, pilotado pelo Cap. Antonio Basilio. 

8 - Os trabalhos de prepara9ao para a viagern consistiram, 

nesta data, no encaixotamento de víveres. 

A tarde, conforme deterrnina9ao c.io Sr. Ministro, distribuí 

ram-se roupas a diversos expedicionários, vindos da irente. 

Domingo, 9 - Em re.la9ao aos preparativos de viagem, forarn 

tornadas pelo Dr. Acary algurnas medidas de ordem geral. 

10 Continuam ativarnente os preparativos, para a viagem 

do 29 Escalao, tendo sido transportada, para a outra rnargern do Rio 

parte do material que deverá seguir. 
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11 - Continua o transporte do mate rial, para a outra rnar

gem do Rio. Aos expediconários que deverao seguir d e pois d'amanha, 

dia 13, foi entregue equipamento completo para a viagern. 

12 - Foi levada para margem oposta do Rio a tropa do Esca 

lao. A travessia dos animais, para Mato Grosso, foi muito difícil, 

em virtude das águas do Gar9as e Araguaia, terern se avolurnado muit~ 

em consequéncia das últimas chuvas. Só depois de muitos esforc;os, 

conseguiu-se levar a termo a difíci l empresa. 

Salvo algum imprevisto, encerraram-se definitivamente os 

preparativos para a partida da coluna expedicionária. 

13 - Partiram as 8 horas desta Base, alguns dos expediciQ 

nários, conduzindo as carro9as e a tropa de cargueiros, tendo t udo 

corrido em perfeita ordem. Estes homens receberam ordem de acampar 

nas margens do Córrego Mineiros, onde deverao aguarda r a chegada do 

Dr. Acary com o restante dos homens, q ue chegaram hoje de Leopoldi 

na , pela lancha " Couto de Magalhaes". Sao os Srs. Vicente Camelo,Jo 

sé Santana, Liborio Santana, Marinho Cardoso , Pedro Cardoso , Juliao 

Ti ago , Antonio Rosalino, Joao Fernandes, Se rafim Gomes Oliveira , Eg 

zo Pizano , Be nedito Lazaro Moraes, Zacarias Pereira, Adriano Leite , 

Agostinho de Mello , Joaquim Martins, Juvenal Ferreira, Luiz Lima , Jo 

sé Lopes de Souza , Nazareth Rodrigues, José Severo, Pedro Ferreira 

e Manoel Santana . Foram todos admitidos para a Expedi9ao, após exa

me médico . 

14 - Foi distribuido aos expedicionários admitidos ontem 

o equipamento para a viage m. Nada mai s a anotar. 

15 - Partiu da Barra Cuiabana, com destino ao Córrego Mi 

neiros , o caminhao do Sr . Cap . Walfredo , transportando o material da 

Expedi9ao. 

o Dr. Acary aguarda a chegada do Dr. Lane, para partir. 

No horário da tarde com o Rio das Mortes, houve entre o 

Sr . Cel . Vanique e Dr. Acary , urna longa conversa9ao. O Coronel, num 
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momento de pilhéria, batizou a futura cidade do Río das Mortes de 

"Mocidade Perdida", como urna homenagem ao Dr. Edgar Cabra!, que di 

zia sempre, quando doente, estar perdendo ali toda a sua mocidade. 

Domingo 16 - Chegou, procedente do ~io de Janeiro, urna co 

mitiva de estudantes, convidada pelo Ministro, para visitar esta Ba 

se. 

A VIAGEM 

Iniciaram-se, logo pela manha, os últimos preparativos,p~ 

ra a partida do restante dos expedicionários, que compoem a coluna 

chefiada pelo Dr. Acary. 

As 7 horas da manha estabeleceu-se comunica9ao rad:bfOnica 

com o acampamento do Rio das MOrtes. Depois das habituais conversa 

9oes sobre servi90, foi o Cel. Vanique felicitado pelos chefes da 

caravana estudantil, que está em visita a esta Base. Atendendo a um 

pedido do. representante da "Folha da Manha" de Sao Paulo, o Cel. Va 

nique prestou amplas informa9oes sobre a marcha da Expedi9ao Ronca

dor-Xingu, ora acampada nas margens do Rio das Mortes. 

Terminadas as comunica9oes radiofonicas, o Dr. Acary e 

seus homens encaminharam-se para a Barra Cuiabana, de onde partiram, 

em caminhao, as 10,50 horas, corn destino ao acampamento do córrego 

Mineiros. 

Logo na saída, o caminhao, que estava muito lotado, fez 

ceder urn mata-burro, tendo quase tombado, o que nao aconteceu gra-

9as ao procedimento dos passageiros que se mantiveram em calma. A

bandonaram um a urn o caminhao, que ern poucos instantes foi posto fo 

ra de perigo. Parte novamente, fazendo daí ern diante pequenas par~ 

das nas pontes, para que o caminhao as atravesse com a carga reduzi 

da, a fim de evitar novos acidentes. 

As 14 horas, chegamos a Fazenda Cristalino, onde se fez 
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levantamento 

de mercadorias pertencentes a Expedi9ao, al{ armazenadas. 

Reini'ciamos a viagern as 14, O 5 horas. Ocorrem novos peque

n os acidentes, sern consequencias sérias - pontes frágeis, atoladou 

ros, etc. As nove e quarenta da noite, atingirnos o acarnparnento do 

córrego Mineiros, ponto final da viagern de carninhao. Encontram-se ~ 

campados aqui os expedicionários que partirarn dia 13, da Base. A

guardavam a chegada do Dr. Acary, para prosseguimento da marcha. 

18 - "Acarnpamento Mineiros" 

Está concentrado, neste acampamento, todo o escalao expe 

dicioná·rio, que se compoe do seguinte: 

38 homens 

2 - carro9as 

47 - anirnais, incluindo 12 bois. 

Carga: víveres, ferramentas, material de cozinha e medica 

rnentos. 

Corn a chegada do Dr. Acary, iniciaram-se os preparativos 

para o prosseguimento da marcha. Os hornens se ocupararn durante o di~ 

na confec9ao de la9os, surr0es, correias, conserto de cangalhas e 

enf ardamento de carne e outras mercadorias a serem transportadas pe 

la tropa. 

Amanha deverao seguir a pé para o córrego Matrincha todos 

os hornens, com exce9ao dos tropeiros, carroceiros e boiadeiros. 

19 - As 4,05 horas, em curnprimento as ordens do dia ante

rior, aprontamo-nos para a partida, a qual teve lugar as 5 1/2 ho

ras. Seguimos em 26 hornens, sob a chefia do Sr. Agostinho de Mello. 

O Dr. Acary perrnaneceu no acamparnento, para acompanhar os carguei

ros e carro9as, que transportarao os víveres e as ferrarnentas. 

As 11 horas da rnanha, atingirnos o Matrincha, tendo a via 

gem transcorrido em perfeita ordem. Instalarnos nosso acampamento a 

beira do córrego e ficamos a espera das carro9as e tropas, que deve 
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riam estar a caminho . Por~rn chegou o Dr. Acary a tarde e relatou-

nos ter havido um grande atraso na ida da tropa do Moraes para o Mi 

neiros, t endo ele em consequencia disso se adiantado as Mesmas para 

trazer-nos algum mantimento. 

No acampamento Mineiros, por ordem anterior do Chefe da 

Expedi9ao, foi despedido o expedicionário Candido Artiaga Póvoa . 

20 - Matrincha - A nossa marcha está praticamente p a rali

sada, eM virtude do atraso dos cargueiros e carro9as, que ainda nao 

chegaram a este lugar. 

O problema da alimenta9 ao está se agravando . o próprio re 

curso trazido ontem pelo Dr. Acary foi consumido pela manha . Alimen 

tamo-nos no correr do día coro algumas morangas e abóbo ras, conseguí 

das nas irnedia9oes . 

Preocupado com a demora das carro9as, o Dr. Acary f o i ao 

seu encentro, re tornando a tarde coro elas. 

As carro9as foram transportadas para o lado de cá do cór

r ego , depoi s de fazermos um corte na barranca do mesmo. Tivemos um 

jantar me lhorado, com arroz chegado pelas viaturas e alguns peixes 

que conseguimos apanhar. itas nao está de todo resolvido o problema 

da alime nta9ao, pois os suprimentos , ainda nao chegaram. 

21 - As 5 horas da manha, desperta o acampa mento. 

Dois tropeiros retornam ao Retiro Moraes, a fim de apres 

sar a vinda da tropa , que está ao encargo do Sr . Cantidio Pereira de 

Souza. A demora dessa tropa como duma outra que partira do Mineil:os, 

vem causando transtornos a marcha do Escalao . 

As 6 horas da manha , rece bemos orde m para seguir preparan 

do o caminho para a passagem das carro9as. 

Organizados em 11 turmas, tendo cada urna a seu cargo urna 

parte do servi90, iniciamos os trabalhos de limpeza de estrada aber 

ta pela Expedi9ao . 

Ao sairmos, era nosso objetivo atingir o "Bi c o da Serra" , 
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mas em vista das dif iculdades que encontramos nos desbastamentos de 

pirambeiras, cortes de barrancos, para a passagem das carro9as, fo 

mos obrigados a acampar neste ponto , q ue denominamos "Boca da Mata", 

2 léguas distante do nosso ponto de partida. 

22 - Acampamento da Boca da Mata. 

As 5 1/2 da manha, deixamos o acampamento. Organizados da 

mesma forma e com o mesmo animo, reiniciamos o servi90 de limpeza e 

alarga.mento do picadao aberto pela Expedi9ao. A passagem das carro-

9as, nas grotas, barrancas e córregos secos, constitui a parte mais 

pesada do nosso servi90. Na maioria dos casos, os burros tem que ser 

desatrelados e as carro9as empurradas a bra90 pelo pessoal. As 21/2 

horas, chegamos ao "Bico da Serra" e aqui encontramos o primeiro 

grande acampamento do Cel. Vanique. Chegou a tarde a tropa do Canti 

dio. 

23 - Domingo - "Bico da Serra". 

Com a chegada hoje da tropa do Santana e dos 12 bois, o 

Escalao está t odo concentrado aqui. A carga da tropa nao veio com 

pleta. Faltaram diversos caixoes com víveres e ferramentas. Nada 

mais a anotar. 

2a. - 24 Bico da Serra - As 5 horas da manha foi dado o 

sinal de despertar e o Escalao se movimentou, para deixar o acampa

mento. 

A turma da estrada tomou a dianteira, enquanto no acampa

rnento carroceiros, tropeiros e boiadeiros aprontavam-se para partir. 

Fizemos um percurso de 24 quilornetros, tendo a marcha cor 

rido sem o menor acidente. Os trabalhos no picadao foram os mes

mos - alargamento de certos trechos e limpeza. As 5 horas da tarde 

atingimos este ponto, por onde passa o córrego denominado Pindaíbi

nha. 

As 6 horas da tarde, chegou ao acampamento o médico da Ex 

pedi9ao, Dr. Vicente Lins de Barros, que por motivos particulares te 

ve retardada sua partida da Base do Gar9as. 
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3a. - 25 - Acampamento Pindaibinha. 

Como do costume, as 5 horas da manha abandonamos nossas !!! 

des. Depois de tomarmos a primeira refei~ao e consertarmos a ponte 

do Pindaibinha, encostada ao acampamento, pusemo-nos a caminho. 

A nossa marcha, como a dos dias anteriores, foi longa e 

trabalhosa. Fizemos, aproximadamente, um percurso de 18 qu:i]Ometros. 

As 4 horas da tarde chegamos a este lugar, denominado "Duas Pontes", 

onde nos encontramos acampados. 

4a. - 26 - Acampamento Duas Pontes. As 5 horas da madruga 

da levantamos acampamento. Logo após servido o café, reiniciamos a 

marcha, tendo como objetivo atingir o acampamento do Pinda!ba. Du

rante a jornada tivemos que desbastar diversos barrancos e grotas 

para dar passaqem as carr~as. Encontramos muita dificuldade nesse 

servi~o devido a natureza do terreno, seco e pedregoso. As 15 horas, 

chegamos ao Rio Pinda!ba, que é o segundo grande acampamento da Ex

pedi~ao, com suas águas aumentadas e uma largura de aproximadamente 

25 metros. 

Ali se encontravam acampados, para auxiliar-nos, se neces 

sário, os expedicionários Dr. Borba Filho e José Paiva dos Santos. 

A tarde foi de folga, a fim de que se pudesse planejar o transporte 

de animais e cargas para a margem esquerda. 

Quando tangíamos a tropa para a travessia a nado, verifi 

camos que um dos muares nao era bom nadador, sendo preciso que um 

dos homens o auxiliasse, conduzindo-o no cabresto, a fim de que as 

águas nao o arrastassem. 

Os bois atravessaram sem a mínima dificuldade. Um dos tra 

balhadores ia a frente aboiando-os, em altas vozes, seguido pelos 

animais. 

A carga foi enrolada em couros e lonas, formando algumas 

dezenas de bolas, que eram transportadas no peito dos nadadores em 

competi~ao esportiva. Aquele que primeiro atingisse a mar9em oposta, 
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~ao pela Cia. Antartica Paulista. 

Somente as duas carr~as permaneciam abrigadas sob 
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res frondosas, a espera de uma solu~ao. Algumas piadas foram fe.ttas, 

vez que cruzar um rio com 25 metros, sem ponte e sem possibilidade 

de faze-la, sem canoas, sem balsas, sem nenhum auxilio, o problema 

parecia, a primeira vista, sem soluyao. 

Depois de muito refletir, a chefia encontrou uma soluyao. 

Determinou que uma junta de bois fosse encangada e passél!! 

do um cabo que ligasse os bois de um lado do rio ao varal da carro 

ya, no outro lado fossem os mesmos tangidos pelo carreiro. O resul

tado, simples e prático a todos surpreendeu. As viaturas atravessa

ram pelo leito do rio, surgindo limpinhas na margem oposta, sem a 

mínima dificuldade. 

6a. - 28 - Rio Pinda!.ba. 

As 6 horas da manha, deste dia, iniciamos os trabalhos de 

limpeza do picadio dentro da mata do Pindaiba. 

A nossa marcha, que vinha sendo de 2 1/2 a 3 léguas diá

rias, boje foi de uma légua apenas, em virtude das dificuldades que 

encontramos no destocamento e desvios que tivemos de fazer, 

possibilitar a passagea das carr~as. Deixamos o trabalho as 3 

para 

ho-

ras da tarde, para retornarmos ao nosso acampamento, que ainda se 

encontra instalado na barranca do rio. A noite realizamos uma pese~ 

ria, na qual conseguimos apanhar 3 cachorras, 2 pacus, 2 DBtrinchis , 

8 piranhas pretas e alguns piaus. 

Sábado 29 - Entramos, boje, no segundo dia de servi~ na 

mata. ! nosso proposito atravessá-la dentro do mais curto espayo de 

tempo poss!vel, a fim de que o escalio possa novamente seguir englo 

bado, o que se torna imposs!vel na mata, devido a auséncia de pasta 

gens para os aniJDais. Por esse motivo as tropas e os bois ainda per 

aaneoe• no Pindaíba. Apesar de a l gwoas estivas que tivemos de xecors 
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truir, o nosso servi90 rendeu, hoje, 12 quilometros. A demoli9ao de 

cupins e a remo9ao de troncos do picadao é a parte mais pesada do 

se~vi90. O nosso almo90 foi feito na barranca do rio e trazido no 

cargueiro. As 4 horas da tarde, atingimos o córrego Cristalino, on

de f ixamos o nosso pouso. 

Domingo 30 - Acampamento do Cristalino. 

As 5 1/2 da manha, como de costume, levantamos para o ca 

fé, que hoje foi acompanhado duma farofa de lingui9a. A nossa jorn~ 

da de hoje foi de 6 quilometros. Instalamos nosso pouso no localci.Jm 

antigo acampamento da Expedi~ao. As 4 horas da tarde chegaram, ao ~ 

campamento, as carro9as vindas da barranca do Pindaíba. Para susten 

to dos animais, cortamos folhas de taquara e outros brotos. Nada 

mais a anotar. 

2a. - 19 Acampamento da Mata. 

As 5 1/2 deixamos este acamparnento, rumo ao Córrego Zaca

rias, que fica na orla da mata. As 2 horas da tarde, depois de ven 

cermos urna série de dificuldades, no rebaixamento dos tocos e remo 

9ao de troncos do picadao, atingimos o córrego citado. As carro9as, 

tropas e bois, chegaram logo depois, completando o Escalao. 

3a. - 2 - Acampamento Zacarias. 

As 8,05 horas da rnanha partimos do acarnpamento. Depois de 

quatro dias de mata, reiniciamos a travessia dos cerrados. Encentra 

mos boas condi9oes. Tivemos, apenas, de demolir cupins e remover al 

guns troncos da picada, que impediam a passagern das carro9as. 

Chegamos ao lugar denominado Duas Pontes, onde nos encon

tramos acampados, as 3 horas da tarde. 

4a. - 3 de maio - Acampamento Duas Pontes - As 4 1/2 d~ 

madrugada, come9amos preparar-nos, para a última etapa da nossa jor 

nada. Partimos urna hora mais tarde, isto é, as 5,05 horas. Nos pri 

meiros 8 quilometros de marcha, encontramos o picadao quase que com 

pietamente desobstruído para as carro9as. Porém, num certo trecho, 
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de uns 2 quilometros, tivemos muito trabalho na re~ao de enormes 

pedras do caminho. o chefe da Expedi9ao, Ten. Cel. F. de Matos Vani 

que, informado da nossa aproxima9ao p~los tropeiros, foi ao nosso 

encontro, encontro esse que se deu as 2 horas da tarde. 3 horas de 

pois, chegávamos ao acampamento do Rio das Mortes. 
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Coordena9ao da Mobiliza9ao Econornica 

Acampamento a mar0ern do Rio Araguaia - Barra do Rio das 

Gar9as, em 7 de setembro de 1943. 

Boletim n9 1 

Para conhecimento dos Expedicionários e devida execu9ao, 

publico o seguinte : 

la. Parte 

Hasteamento da Bandeira 

Em cornemora9ao ao dia de hoje o Pavilhao Nacional será has 

teado e arriado nas horas regulamentares, con a presen9a de todos 

os expedicionários. 

2a. Parte 

Independéncia do Brasil 

Expedicionários! Pela primeira vez hasteia-se ante nos

sos olhos, neste peda90 de terra virgem, fértil e rica o Pavilhao 

Nacional, símbolo de nossa PRtr.i a , <le nossa famili a e, principalmen 

te, de nossa Independéncia. 

Cento e vinte e um anos comemoramos hoje de liherdade de 

progresso. Ainda e coa em nossos ouvidos o grito de "Independencia 

ou Morte" proferido as margens do Ipiranga pelo Imperador Pedro I; 

desligando-nos de urn vez para sempre dos grilhoes estra ngeiros. 

Muito já se tem feíto pela no ssa Pátri a desde essa e~oca; 

entretanto, para a tornar cada vez mais elevada no conceito das na 

9oes civilizadas, várias obras foram empreendidas por S. Excia. o 

Sr. Presidente da República, e dentre elas, para nós, urna das mais 

patrióticas foi a organiza9ao desta Expedi9ao. 



' 

. " 

158 

-Sua origem nos a encontramos nas visitas feitas pelo Sr. 

Getúlio Vargas aos sertoes de Goiás, Mato Grosso e vários Estados 

nordestinos, onde teve a oportunidade de apreciar a imperiosa nece~ 

sidade de melhor conhecermos nossa terra, com toda a sua riqueza na 

tural e mineral, uma vez que duas ter9as partes do nosso território 

-ainda sao desconhecidas. 

Para isso dedicou essa árdua tarefa ao Sr. Coordenador da 

Mobiliza9ao Economica, Ministro Joao Alberto, que por sua vez entre 

gou-me a chefia desta Expedi9ao. 

Nesta qualidade, dou por inaugurado o nosso acampamento 

provisório, fruto exclusivo de nossos trabalhos. ~ urna demonstra9ao, 

embora diminuta, do desejo que ternos de corresponder as esperan9as 

que em todos nós depositam nossos patricios. Breve rumaremos para 

terras desconhecidas onde surpresas de várias espécies encontrare-

mos. Levaremos conosco a lembran9a da bravura e tenacidade de nos-

sos antepassados bandeirantes e a certeza do nosso triunfo. 

Durante nossa caminhada, lembremos essas belíssimas pala-

vras proferidas pelo Dr. Goffredo da Silva Teles, quando em Sao Pau 

lo, de onde outras bandeiras partiram, confiou-nos a guarda desteSa 

grado Pavilhao. 

"Levantai-o, seguidamente, sobre os campos e matas de nos 

sa terra. Levantai-o nos sertoes do Araguaia, no Rio das Mortes e 

do Xingu! ••• E ao término vitorioso da jornada, levantai-o sobretu 

do nos cimos lendários da Serra do Roncador para onde se dirigem rx:s 

sas esperan9as de Pioneiros. Al9ai-o rnais e rnais, tanto quanto pu

derdes ••• o simbolismo da bandeira, erguida no clarao radioso das 

alturas, dar-vos-á, para sernpre, o sentido de nossa obra ernfavcr 

de nossa Pátria • 



3a. Parte 

Sern alterac;0es. 

ass.) F. de Matos Vanique 

Ten. Cel. Chefe da Exp. Ronc. Xingu 

Confere: Francisco Brasileiro Sub-Chefe 
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Acarnparnento a rnargem do Rio Araguaia - Barra do Rio das 

Garc;as ern 10 de setembro de 1~43. 

Boletim n9 2 

la. Parte 

Organizacao Geral da Expedicao 

A) Chefe Ten. Cel. Flaviano de Matos Vanique. 

Sub-chefe, Francisco Brasileiro; Secretário, Dr. Helio Pin 

to de Brito. 

Almoxarife Geral 

Encar. do abastecirnento em 

campanha 

Encar. da Seguranc;a 

Encar. dos Servic;os de ca

c;a e pesca 

Encar. do Pessoal 

Auxiliares 

B) Servi9os Gerais 

1) Servic;o de Saúde: 

Chefe Encar. do Hospital 

em Barra do Garc;as 

Encar. do Servic;o de Saú 

- Dr. Acary de P. Oliveira 

- Sr. Fritz Wilberg 

- Dr. Felisberto Muniz Reis 

- Mário Silva 

- Dr. Pedro Borba 

- Iris Vieira Cardoso e 

- Luiz Nunes Garcia. 

- Dr. Vahia de Abreu 
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de em Campanha 

Farrnaceutico 

2) Servi<;os de rád i o-tP. 

legrafista: 

3 ) Diversos 

Carreiro e Carneador 

Mecanice e piloto Fluvial 

Encarre gado da tropa 

Carpinteiro 

Cozinheiro 

R E S O L U C O E S 

- Dr . ' ' icen te Lins de Bar 

r os 

- n r . Fáhio Ma rques 

- Alf r e do Maia Dias e Vena n 

cio dos Santo s Barros. 

- Ari stides Penteado 

- Arlindo de Oliveira 

- Virgilio d o Nasc imento 

- Pt=! clr o Clemente 

- O<li lon Alve s d e Araujo 

Por absoluta necessidade do servi90 o Sr. Fel i s berto Mu 

niz Reis fica encarregado d o Pessoal e Segura n9a em subs titui9ao ao 

Dr. Acary de Passos Olive ira que a ssumirá , i nediatame nte , as fu~oes 

de Almo xa rife Gera l d a Base d o Ri o das Gar9as . 

to: 

te: 

2a . ~>arte 

Instru9oes r e fere nte s a o rdem e a d i sciplina e m a camp amen 

1 - A p a rtir de amanh~ , f'! ntrará e M vigor o ho~ári o segui n 

Alvo rada 

Café 

Ini c i o clos t rabalhos 

Almo~o 

6 hs 

6 , 30 h s 

7 JJ0 h s 

12. 00 hs 



Reinício dos trabalhos 

TérMino dos trabalhos 

Jantar 

Silencio 

2) - Sinais Convencionais 

14 . 00 hs 

17.00 hs 

18. 00 hs 

21.30 hs 
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Um silvo longo de apito: alvorada, rancho, inicio e térmi 

no dos trabalhos, silencio. Dois silvos longos de apito: reunir. 

Tres silvos de apito e várias vezes ~epetidos: alarme. 

ouvido o sinal de alarme, todos se preparao para defesa,~ 

grupados nos locais onde se acharem, aguardando ordens do Chefe, ou 

entao, atenderao incontinenti as MiSSOeS que forem previamente de

signadas. 

3 - NinguéM poderá ausentar-se do acampamento sem a neces 

sária licen9a da chefia ou pessoa por ela designada. 

4 - Fica proibido o uso de bebida alcoólica no acampamen-

to. 

5 - Na cozinha, arnazens, depósito de víveres, muni9oes 

e combustíveis, é expressamente proibida a entrada de pessoas estra 

nhas aos servi9os. 

6 - Quem extraviar ou inutilizar ferramentas ou quaisquer 

outros objetos pertencentes a Expedi9ao, sem motivo justificado , te 

rá descontado na folha de pagamento o valor que representar os mes

mos. 

7 - Todo aquele que se apoderar indevidamente de material 

pertencente a Expedi9ao, ou de objetos de uso pessoal de seus compa 

nheiros, será expulso e entregue a autoridade policial, mais próxi

ma , por crime de roubo. 

8 - Toda e qualquer queixa ou denúncia deverá ser encarni 

nhada ao Encarregado do servi90 competente. 

9 - Os que obtiverem licen9a para se afastar do acamparne~ 
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to ficarao obrigados a ele retornarem antes do toque de silencio. 

10 - Fica expressamente proibido aos membros da Expedi9ao 

enviarem a imprensa ou a particulares, por cartas, telegramas ou ou 

tro qualquer meio de comunica9ao acusa9oes falsas ou noticias alar

mantes sobre a referida Expedi9ao. 

11 - Depois do toque de silencio, fica proibida toda e 

qualquer palestra em voz alta ou ruido que possa prejudicar o sono 

de seus companheiros, bem como luzes em excesso no recinto do aloj~ 

mento . 

12 - No alojamento será designado, todas as noites, UP.\ 

plantao que será responsável pela disciplina e silencio no mesmo. 

13 - o Pavilhao Nacional será hasteado as 7 hs. e arria

do as 18 hs. 

14 - As presentes instru9oes serao aplicadas nao só nos 

acampamentos fixos, mas também em marcha, podendo ser modificadas a 

critério da chefia. 

3a. Parte 

D A S P U N I C O E S 

Os membros da Expedi9ao sao passíveis das seguintes pena-

lidades: 

a) advertencia particular; 

b) advertencia pÚbl ica e 

c) expulsao. 

A pena da e xpulsao será da competencia exclusiva do chefe 

da Expedi9ao. 

(ass.) Ten. Cel . F . de Matos Vanique - Chefe da Exp. R. X. 

Confere: Francisco Brasileiro - Sub-chefe. 
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Boletim n9 3 

Acampamento a margem do Rio Araguaia - Barra do Rio das 

Gar9as, em 11 de seternbro de 1943. 

l a. Parte 

SERVICOS DE VANGUARDA 

Por determina9ao desta chefia , seguirá hoj e com destino a 
Faz. Moraes, com a missao de explorar a pasagem da Serra Azul e a

brir piques em dire9ao ao Río das Mortes, a fim de facilitar a mar 

cha do grosso da Expedi9ao, o Sub-Chefe , Sr . Francisco Brasileiro,a 

cornpanhado por cinco dos nossos camaradas, que darao in!cio a pri

meira penetra9ao no eixo preestabelecido de nossa j0rnada. Ern sua 

companhia irá tarnbém o Sr . Pritz Wilberg, Encarregado do Servi90 de 

Reabastecimento em Campanha. 

A Francisco Brasileiro e seus companheiros de carninhada, 

esta chefia faz votos de boa sorte, para que o objetivo em mira se 

ja alcan9ado com máximo exito. - MARCO ZERO - Rornpendo hoje a nossa 

marcha, com a mesma fé que animou há séculos os primeiros desbrava 

dores destas rudes matas, determinou esta chefia que fosse plantado 

o MARCO ZERO "Símbolo d a deterrnina9ao inquebrantável que nos guia m 

rumo imposto por nossa querida Pátria". 

2a. Parte 

R E S O L U C ~ E S 

Por se ter ausentado doente o Secretário desta Expedi9ao, 

designo para substituí-lo o Dr. Inacio Penteado da Silva Teles. 

Ja. Parte 

Sem altera9ao. 

{ass.) F. de Matos Vanique - Ten. Cel. Chefe Exp. R.X. 

Confere: Francisco Brasile i ro - Sub-chefe 
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Boletim nQ 4 

Acampamento a Margem do Rio Araguaia - Barra do Rio das 

Gar9as, em 27 de outubro de 1943. 

la. Parte 

R E S O L U C 0 E S 

1 - Fica designado, a partir de 15 do corrente, o Sr. Ini 

cio Penteado da Silva Teles para o cargo de Secretário Geral da Ex

pedi9ao, em substitui9ao ao Dr. Helio Pinto de Brito, que solicitou 

demissao. 

2 - Por conveniencia do servi90 , o Sr. F. Muniz Reis fica 

encarregado ao Servi90 de Seguran9a e executor dos trabalhos de cx:ns 

tru9ao em campanha, deixando por isso, as fun9oes de Encarregado do 

Pessoal e Seguran9a. 

2a. Par te 

RECOMENDAGAO 

Recomendo aos Srs. Expedicionários que se preparem para a 

penetra9ao, de vez que dentro de poucos dias a Expedi9ao seguirácom 

todos os seus elementos, rumo ao Rio das Mortes. 

(ass.) F. de Matos Vanique - Ten. Cel. Chefe da Exp.Ronc. 

Zingu. 

Confere: Francisco Brasileiro - Sub-chefe. 

Boletim nQ 5 

Coordena9ao da Mobiliza9ao Económica Exp. Ronc. Xingu. 

-Acarnparnento as rnargens do Rio Araguaia - Barra do Rio das 

Gar9as em 4 de dezernbro de 1943. 

Expedicionários. Sao passados 84 dias que nos reunimos pa 

ra plantarmos o Marco Zero, símbol o da determina9ao inquebrantável 
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por nós asswnida e assistirmos a partida da nossa vanguarda. 

Desnecessário é dizer-vos o que se tem feito em tao curto 

espac;o de tempo. Pi cadas f o ram abertas, outro acampamento acha-se 

construído no Bico da Serra Azul, e com a continuidade dos nos sos 

trabalhos de abertura de picadao, nossos companheiros 

célebres do ponto pré-fixado para este ano de 1943, 

Q.as Mor.tes. 

aproximam-se 

margens do Rio 

Breve estaremos t odos reunído s no lendário Rio onde cons 

truiremos novo iíiCarnpamen,to e prepararemos nova caminhada em demanda 

as cabeceiras do Rio Xingu, segunda etapa da nossa jornada. 

Confiado na sinceridade de todos vós, incluindo aqueles 

que, na retaguarda terao a missao , também ardua e nobre, de nosso 

reabastecimento, formulo a todos os Expedicionários votos Q.e boa 

sorte, para que o nosso objetivo seja corcado de pleno exito , nwna 

demonstra9ao grata aos que tiverarn confianc;a, entregando-nos a res 

ponsabilidade desta miss~o. 

Aqueles que nos abandonaram por covardia ou comodismo, o 

nosso desprezo, único digno aos hipócri t as. Pa ra frente, sempre pa 

ra frente, eis o nosso lema, acontec;a o que acontecer. 

(asR.) F. Matos Vanique . Ten. Cel. da Exp. Ronc. X. 

F.B.C. Exp. Ron. Xingu. Acampamento na margem direita do 

Rio das Mortes, 21 de maio de 1944. 

Boletim n9 6 

Para conhecimento, etc. 

Expedicionários!. Hojeé para nós um dia de jÚbilo, de má 

xima alegria, porque com a visita do Sr. Ministro Joao Alberto Lins 

de Barros , a quem pelos profundos conhecimentos dos nossos sertoes, 

confiou o Exmo. Sr. Presidente da República o problema do desbrava 

mento e colonizac;ao do Brasil-Central, inauguramos com a sua prese~ 
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9a e de seu assistente, Cap. Antonio Eugenio Bazilio, o car:\po de a

via9ao do nosso acampamento e fincamos o "Marco n9 l", que perpetua 

rá a nossa primeira etapa. Nao se trata de urna visita de cortesía , 

vem o Sr. Ministro pessoalmente verificar as riossas necessidades e 

tra9ar novos planos a serem e xecutados neste ano de 1944. 

Quando, a 7 de seternbro do ano passado , se comemorava em 

todo o País, o grande dia da Independencia do Brasil, nós, as mar

gens do Rio Araguaia, inauguramos o primeiro acampamento da Expedi 

9ao Roncador-Xingu, que mais tarde, corno aconteceu , apoiaria a nos 

sa marcha para o Oeste. Quatro dias depois, numa singela homenagem 

que para nós era de um valor inestimável, nas imedia9oes do nosso a 

campamento plantamos o "Marco Zero" que, repito, seria o símbolo da 

determina9ao inquebrantável que nos guiaria no rumo imposto pelan~ 

sa querida Pátria. 

Quatro de dezernbro foi para nós Motivo de contentarnento , 

em virtude de ter sido o día em que, conscios dos nossos deveres e 

responsabilidades , iniciamos a caminhada através de regioes até en 

tao de~conhecidas . A partir desse dia , surpresas inumeras vimos de 

encon trar em nossa marcha, os obstáculos ocultos pelas matas, os cer 

rados altos, os imprevistos , as ciladas dos pantanos e banhados en 

ganadores na maioria das vezes, pois com seus buritizais majesto

sos e lindos facinavam-nos e deles aproximando-nos, verificamos a 

impossibilidade de transpo-los, obrigando-nos a desvíos de quilome

tros. Felizes seríamos se estes fossem os únicos obstáculos, mas 

Deus da Natureza assim nao quis, colocando no eixo da nossa caminha 

da córregos, arroios, riachos e algumas vezes ríos, que ernbora coro 

suas águas grandementes aumentadas, eram transpostos com os maiores 

sacrificios urna vez que o nosso lema foi e será sernpre para a fren 

te , sempre para a frente. 

A grande regiao q ue atravessamos compreendida, entre o A 

raguaia e o Mortes, é como entrecortad a de cerradoes e florestas. 
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Ao atravessá-la, vimos a cada passo surgirem os obstáculos, dificul 

tando a todo momento, o tra9ado de nossa marcha. Fortes aguaceiros, 

ríos transbordantes, nosquitos, abelhas , ~arimbondos, a faltadetra 

balhadores e tantas outras pequenas coisas peculiares ao 

nao arrefereceram o nosso ániMo. 

sertao, 

Felizmente o estado sanitário era born. Raros casos de rna 

lárias, gripes e perturbagoes gastro-intestinais provavelmente ori-

úndas da alimenta9ao, que devido a deficiencia no transporte e ina 

dequada ªº clima e a natureza do trabalho. 

Afinal, vencemos nossa primeira etapa. Desejo de muitos, 

realiza9ao de poucos. Desejos vagos, que nao chegavam a se traduzir 

na vontade férrea de atingir a meta final. Realiza9ao de poucos,que 

env.idaram todos os esfor9os na conquista de uro ideal. E~tamos no Rio 

das Mortes. A serra do Roncador desdobra-se as nossas vistas. Have 

mos de galgá-la e desfraldar em seus picos a flánula querida da nos 

sa Pátria , a exemplo do que fizernos as Margens do Araguaia eRi.o das 

Mortes, para que os ventes desdobrern seu palio auri-verde sobre no

vas terras, até entao desconhecidas. Sr. Ministro, a presen9a de 

V.Bxcia., inaugurando novo acampamento do Rio das Mortes, nos dá a 

certeza de que este empreendirnento ainda vive no cora9ao de todos os 

brasileiros. 

(ass.) F. de Matos Vanique 

F.B.C. Exp . Ronc. Xingu - Acamparnento a margem direita do 

Rio das Mortes (Chavantina), ern 24 de junho de 1945. 

Boletim n9 7 

Expedicionários! Sentido ! Estamos ~m presen9a de S.Excia. 

o Sr. Presidente Getúlio Vargas, símbolo vivo da "marcha para o Oes 

te". t pela segunda vez, que S.Excia. penetra nos ínvios sertoes do 
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do Brasil e pela primeira vez na história do nosso país que um Pre

sidente desee do Palácio do Catete para ver de perto como o Brasil 

toma posse de si mesmo. 

Executante de um dos ideais de S.Excia. é a Expedi9ao Ron 

cador-Xingu, órgao avan9ado da Funda9ao Brasil-Central, sabiamente 

presidida pelo Sr. Ministro Joao Alberto, a depositária imediata da 

conf ian9a governamental na concretiza9ao da dignificante tarefa corn 

que somos destinguidos bern compensa as priva9oes passadas e os fru 

tos que hao de vir sobejarao de muito os sacrificios que as circuns 

tancias nos irnpuserarn. Como sertanistas, desejarnos que esta homena 

gern se processasse de acordo com as condi90es do meio. Rudes no ge~ 

to, rudes na palavra, mas sinceros no sentimento. Contávamos corn a 

natureza bruta para suplantar as galas da cidade. 

Contavámos com o cenário misterioso e empo lgante da Serra 

do Roncador, corno das nossas manifesta9oes. 

Vaidade de sertanista? Sim. Mas urna vaidade que nao tem 

raízes na fraqueza humana, haurida da própria natureza, a seiva exu 

berante da vida. Estamos a 40 Kls. da ponta do nosso Picadao, no ru 

mo do Rio Xingu. ~ a nossa 2a. etapa. 

Até o presente momento, nada de maior tem acontecido e -e 

possível que nada suceda. 

A posse mansa e pacífi ca deste imenso território está poE 

tanto assegurada. 

Sr. Presidente 

~ desejo de todos nós que o "Marco" que assinala o térmi 

no da nossa primeira etapa assinale, também, a vinda de V.Excia. a 

este acarnpamento. 

Duplo significado em urna só r ealiza9ao . 

O cerne deste lenho perpetuará, no cora9ao do Brasil a de 

termina9ao de um Presidente que conquistou, para o patrimonio nacio 

nal, mais terras e cora9oes. 

(ass.) F. de Matos Vanique. Ten.Ce!. da Exp. R. Xingu. 
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F.B.C.Exp. Ronc. Xingu - Acampamento em 7 de setembro de 

1945. 

Boletirn n9 8 

No dia 7 de setembro de 1822, o Principe Regente O.Pedro, 

as rnargens do Ipiranga, em Sao Paulo, proclarnava a Independencia do 

Brasil. Tínharnos sido até aquela data urna colonia portuguesa. 

Embora sob o dornínio político de Portugal, desde ha muito 

se achava formada a consciencia nacional, nao tendo sido raros OSJl!? 

vimentos emancipadores , destacando- se dentre eles, por sua rnagnitu-

de cé l ebre, a Inco~fidencia Mineira. País político e econornicarnente 

em forma9ao, já contava no seu acervo, urna tradi9ao de liberalismo 

que mais tarde tornou-se o apanágio do povo brasileiro. 

Tratando-se de urn dia em que o Brasil af irmou perante o 

mundo o seu desejo de viver independente, e constituiu-se em na9ao, 

é portanto a rnaior data da nossa história, merecendo por isto urn 

culto todo especial,-e é por isso que hoje fizernos feriado. 

Expedicionários! Promovendo o hasteamento solene do nosso 

pavilhao, quis esta chefia juntar-se as homenagens que em todo o 

território nacional se prestam a memória dos grandes vultos da nos 

sa Independencia, exaltando ao mesmo tempo o símbolo excelso da do 

ce e maternal pátria brasileira. 

(ass.) Ten. Cel. F. de Matos Vanique - Chefe da Exp. Ronc 

Xingu. 

~ 

F.B.C. Exp. Ronc. Xingu - Acarnparnento a rnargem direita do 

Rio das Mortes {Chavantina), em 20 de fevereiro de 1946. 

Boletim n9 9 

Hoje é para nós um dia de luto: vítima de urn acidente de 
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avia9ao, faleceu na Capital da República o grande e valoroso Cap. 

da For9a Aérea Brasileira, Rugo Uruguay. 

Todo aquele que teve a f elicidade de conhece-lo sentirá 

por certo, a grandiosidade da perda. 

Cap. Uruguay, o incansável amigo de todos os expedicioná 

rios, abrirá coro seu desaparecimento urna lacuna que dificilmente 

será preenchida. 

Associando-nos ao acontecirnento que enluta a nossa aero

náutica e a familia do insigne desaparecido, reunimo-nos agora e 

hasteamos a meio pau em sinal de pesar a nossa bandeira, como urna 

homenagern simples e sincera a memoria do grande amigo e colabora-

dor. 

Manoel Roxo da Mota - Pelo Chefe da Exp. Ronc. Xingu. 

-"Memorial descritivo e detalhes dos voos de reconhecimen1o 

para a penetra9ao no Tapajós". (Etapa final da Exp. Ronc. Xingu). 

Apresentado pelo Cel. F. M.Vanique ao Presidente da Fun

da9ao Brasil .Central em: - 1 de junho de 1948 -

Sr. Presidente: 

Apresentado a V.Excia. o memorial descritivo e detalhesro 

mapa anexo dos voos de reconhecimento executados ern 23 de maio de · 

1948, num aviao Loadstar da FAB, nos quais foi possível fazer um le 

vantamento aéreo expedito, da regiao a ser percorrida pelos elemen

tos de penetra9ao que demandam o Rio Tapajós. 

Dois voos foram feitos. No 19 partimos do posto do Xingu, 

seguindo o angulo azimutal de 3159 ate-encontrar o Rio Teles Pires, 

na foz do Peixoto de Azevedo; daí derivamos para a esquerda, no azi 

mutal de 2039 até encontrar um ponto da grande curva do Teles Pires 

novamente; deste ponto, ern boa extensao por cima do referido rio, 

retornamos ao ponto de partida, com o azimutal de 1169, fechando as 

siro um grande polígnono e detalhando ao máximo poss!vel essa regiao. 
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No segundo vóo, partimos tarnbém do posto do Xingu até en-

centrar a barra do Rio Steinem, sobre o Romuro; daí voamos sobre o 

Steinem até encontrar o río Ferro e por este Rio até Porto Arthur, 

prosseguindo por sobre a estrada carro9ável até encontrar Porto Ca 

neco, no Paranatinga, retornando ao ponto de partida, vasculhando 

também e ssa regiao em tudo o que nos podía interessar. 

Pelo que nos foi dado observar e medir nesses dois percur 

sos, podemos afirmar ser toda essa regiao coberta de interminável 

floresta em que se perde a imagina9ao humana, entrerneada de rios e 

brejais enormes, apresentando as características de terrenos baixos 

e alagadi9os dentro de deserto verde, de longe em longe, pontilhado 

de monte s e serrotes, que simplesmente constituem a Serra FORMOSA. 

Na conforrnidade dos mapas existentes, rnantinhamos a espe

ran9a de encontrar o rio Manítsauá-r1issú dirigindo-se para o Peixo 

to de Azevedo e seus afluentes; mas era engano, pois o vimos seguir 

para o lado do Rio Steinem. 

Corno já sabemos, a parte mais difícil da penetra9ao é jus 

ta.mente a passagem por terra, da bacia do Xingu para o do Tapajós, 

a qual s e ria feita por urna picada, partindo do Manítsauá-Missú, no 

menor afastamento, a té encontrar o Peixoto de Azevedo. A menor dis 

tancia encontrada por nós entre os dois rios acima é de aproximada-

mente 100 Kls. e na zona floresta! descrita, o que torna "quasi irn 

possível" a abertura dessa picada, com os recursos que possuímos a-

tualrnente. 

A regiao dos Rios Ronuro, Steinem e Ferro, apresenta-se 

tarnbém coberta da mesma floresta vinda do Teles Pires, transforman 

do-se em cerrados nos 19 oul5 Km. rnais ou menos, aquero de Porto Ar 

thur. O Rio Ferro, a aproximadamente a 60 Kls. de Porto Arthur, tor 

na-se muito estreito e invisível dentro da mata, o que pareceu -nao 

dar navega9ao, mesmo de pequenas embarca9oes. 

Ternos que prosseguir a marcha para a bacía do Tapajós e, 
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diante da natureza do que foi exposto, 3 sugestoes principais se nos 

apresentam: 

19 - Transportar todos os elementos de penetra9ao, materi 

al e homens, nurn hidro-aviao "Catalina" da FAB, para o Rio Teles Pi 

res, na Foz do Peixoto Azevedo., onde se fará logo born campo de pou-

so. 

Urna turma subiria o Peixoto de Azevedo e construiría ou

tro campo de pouso sobre este rio, quase a meia distancia entre Xin 

gu e Teles Pires (= 150 kls., o que já permitir.ia o abastecimento 

por pequenos avioes, na regiao do Teles Pires. 

Coro um tempo de permanencia de hidro-aviao no Xingu, se

ria feito folgadamente todo esse transporte; antes,porérn, pilotos 

dos referidos avioes examinariam os 2 pontos a pousar, 

do suas possibilidades. 

constatan-

Esta sugestao seria melhor e mais económica em tempo, di 

nheiro e saúde. 

29 Transportar em aviao todos os elementos da penetra9ao 

para Cuiabá, daí em caminhao para Porto Caneco, onde se construiria 

urna base de abastecimentos com campo de pouso e os elementos de pe

netra9ao desceriarn em embarca9oes o Paranatinga e o Teles Pires,até 

encontrar o Peixoto de Azevedo, ·construíndo aí que foi citado na 

primeira sugestao. 

Ao grande percurso entre Porto Caneco, alguns campos de 

pouso teriam de ser construidos para garantir o abastecirnento datllr 

ma, pelos pequenos avioes. 

Esta sugestao seria bastante dispendiosa e rnuito morosa, 

além do mais que, urna vez prosseguindo do Barra do Peixoto de Azeve 

do para adiante, a linha de abastecimento teria, para seu encurta

mento, que ser feita novamente pelo Xingu, abandonando-se consequen 

temente todo o trabalho feito do Peixoto de Azevedo para o Porto Ca 

neco. 
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39 - Os elementos de penetra9ao partiriarn já, ern pequenas 

embarca9oes, pelos Ríos Xingu, Ronuro, von deu Stein e Ferro, águas 

acirna, até seu ponto rnáxiFlo de navega9ao, a aproximadamente uns 60 

Km. de Porto Arthur, cujo trajeto seria feito por terra, numa pica

da aberta já no cerrado e pouca mata. 

De Porto Arthur até Porto Caneco, em carninhao pela estra

da carrocável. 

Uns dois campos teriam de ser construidos junto aos cita

dos rios, para o abastecimento pelos pequenos avioes. 

De Porto Caneco ern diante, seria feíto o que foi dito pa

ra a 29 sugestao. Esta sugestao apresenta gastos rnuito rnaiores que 

as anteriores, ern tempo, dinheiro e incalculáveis sacrifícos do pes 

soal. 

A navega~ao, subindo os rios mencionados, se· · estenderia 

por uns 400 Km. ou mais,nao contando a do Paranatinga e parte do Te 

les Pires até o Peixoto de Azevedo, coM suas inumeras corredeiras e 

saltos. 

Comos pequeníssimos avioes que possuírnos, será dificíli 

mo e perigoso atender os abastecimentos e transportes, principalmen 

te para as 29 e 39 sugestoes. 

NOTA: Urna vez faltando-nos os recursos maiores que necessitamos , 

principalmente avia9ao, para pormos ern prática urna das 3 sugestoes 

e tendo sido mesmo especificado ser quase impossível a abertura do 

picadao pela floresta entre o Rio Manitsauá-Missú e Peixoto de Aze

vedo, mas nao totalmente impossível, sou de opiniao que, ern último 

caso, devemos tentar a abertura da referida picada, que corno disse, 

é a passagem de urna bacía fluvial para outra. Ternos a nosso favor a 

vantagem de estarrnos rnuito perto do pesto do Xingu, tanto para em

barca9oes como melhor para os pequenos avioes. 

Urna boa turma de picadeiros abre 800 a l.OOOm de picada 

por dia, na mata, a qual se estende por 100 Km., ·aproximadamente. 
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Acresce que se poderia trabalhar somente no verao, tempo muito seco 

e, na esta~ao <las águas retirar para o Manitsauá-Missú ou mesmo p~ 

ra o Xingu, já rnais confortável para a saúde do pessoal. 

As duas últimas sugestoes nao levariam menor tempo, creio 

eu, que a abertura da citada picada, t udo porém, dependerá da saúde 

do pessoal. 

-Achoque convern tentar; se tivermos que retirar, estamos 

perto de casa. 

Diante do que foi exposto submeto a delibera~ao de V.Exc.:ia 

as sugestoes acima, a fim de que seja determinada qual <levemos se 

guir, ou algum outro meio mais certado. 

Cel. F. de Matos vanique 

Chefe da Exp. Ronc .Xingu. 



PORTARIA N9 77, DE 3 DE JUNHO DE 1943, DO COORDENADOR 

DA MOBILIZACAO Er.ONÓMirA 

Organiza a Expedicao Roncador - Xingu 

O CORRDENADOR DA MOBILIZA~AO ECONOMICA, usando das atri 

bui9oes que lhe confere o decreto-leí n9 4.7SO, de 28 de seternbro 

de 1942, e devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Presi 

dente da República, 

Considerando a necessidade de se criar vías de comunica 

9oes com o Amazonas através do interior do país; 

Considerando a necessidade de se explorar e povoar o ma 

ci90 central do Brasil nas regioes na cabeceira do Río Xingu, atual 

mente das mais desconhecidas da terra; 

Considerando que esta explora9ao constituí um passo deci 

sivo para a realiza9ao do programa do Governo, sintetizado na Mar 

cha para o Oeste. 

RESOLVE : 

I - Organizar a Expedi9ao Roncador-Xingu com os seguintes 

objetivos: 

a) Partindo da cidade de Leopoldina, sobre o rio Araguaia, 

em Goiás, seguir na dire9ao geral de Noroeste rumo a Santarém, so

bre o Amazonas; 

b) Procurar o ponto mais favorável sobre o Rio das Martes 

e fundar um estabelecimento de coloniza9ao; 

c) Continuar a marcha galgando a serra Roncador e fundar 

no ponto mais conveniente, que ofere9a condi9oes de clima , terras 

próprias para agricultura e facilidade para estabelecimento de um 

campo de avia9ao, um núcleo de civiliza9ao que servirá de ponto de 
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apoio para o prosseguimento da expedi9ao e explora9ao do 

rio; 

territó-

d) Invernar nesse l ocal preparando o campo de avia9ao e 

iniciando trabalhos agrícolas e de constru9ao. 

II - Um segundo escalao da expedi9ao deverá partir de LeQ 

poldina, logo que seja atingindo o objetivo na serra do Roncador, 

comoselementos necessários para melhorar os carninhos e fixar, no 

mínimo 200 (duzentas famílias por ano). 

III - Serao reguladas com o Governo de Mato Grosso as con 

di9oes de coloniza9ao e policiarnento da regiao. 

IV - O Chefe da Expedi9ao deverá apresentar, dentro de oi 

to (8 ) días, a organiza9ao da mesma, bem como a lista do 

necessário. 

material 

V - Resolu9oes posteriores regularao os detalhes no decor 

rer dos trabalhos da Expedi9ao. 

(a.) Joao Alberto 

Publicado no Diário Oficial de 4 de junho de 1943. 

Pag. 8. 715 
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DECRETO-LE! N9 5.801 DE 8 DE SETEMBRO DE 1943 

Considera de interesse militar a Expedi9ao 

Roncador-Xingu. 

177 

O Presidente da RepÚblica, em face da Expedi9ao de Moti

vos apresentada pelo Ministro de Estado da Guerra e considerando a 

elevada finalidade coro que foi organizada a Expedi9ao Roncador-Xin

gu, decreta: 

Artigo Onico - ~ considerada de interesse mi~itar, para 

fins de direito, a Expedi9ao Roncador-Xingu, organizada pela Coorde 

na9ao da Mobiliza9ao Economica. 

Rio de Janeiro, .8 de setembro de 1943, 1229 da Independe.!!. 

cia e 559 da República. 

(as.) Getúlio Vargas 

M.J. Pinto Guedes 

Publicado no Diário Oficial de 10 de setembro de 1943. 
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LE! N9 401 - DE 23 DE SETEMBRO DE 1948 

Dispoe sobre contagern de tempo de servi90 prestado por o

f iciais, pra9as ou funcionários pÚblicos a Expedi9ao-Ron-

cador- Xingu. 

O Presidente da RepÚblica 

Fa90 saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

Artigo 19 - ~ conta do, en dobro, para fins de prorno9ao,r~ 

forma ou aposentadoria, o tempo de servi90 prestado por oficiais, 

pra9as ou funcionários pÚblicos, a Expedi9ao Roncador-Xingu. 

§ 19 - Essa vantagern será concedida aqueles que, efetiva 

mente, se hajarn internado ou venham a internar-se no sertao pelapra 

zo em que, n=almente, pernanecerem nessa situa9ao. 

§ 29 - Os ministérios interessados fixarao q ua! a zona 

que deverá ser considerada "Sertao", referida no parágrafo anterior. 

Artigo 29 - Revogam- se as disposi9oes em contrario. 

Rio de Janeiro, 2 3 de setembro de 1948, 1279 da Indepen 

dencia e 609 da RepÚblica. 

(as) Eurico G. Du tra 

Adroaldo Mesquita da Costa 

Sylvio de Noronha 

Canrobert P. da Costa 

Hildebrando Accioly 

Correa e Castro 

Clovis Pestana 

Daniel de Carvalho 
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Clemente Mariani 

Morvan Figueiredo 

Armando Trompowsky 
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LEI N9 1.626 - DE 17 DE JUNHO DE 1952. 

Estende a todos os chefes e servidores dos Postos de 

atra9ao e Pacifica9ao dos tndios, quando em expedi-

9ao pela regi0es habitadas pelos Indios nao aldea:ios, 

os benefícios do Decreto-Le! n9 5.801, de 8 de dezem 

bro de 1943, que considera de interesse militar a Ex 

pedi9ao Roncador-Xingu. 

O Congresso Nacional decreta e eu promulgo , nos termos do 

art. 70, & 49, da Constitui9ao Federal, a seguinte Lei: 

Art. 19 - Estendem-se a todos os chefes e demais servido 

res dos Postos de Atra9ao e Pacifica9ao dos Indios, os benefícios 

do Decreto-Le! n9 5 . 801 , de 8 de dezembro de 1943 , que considera de 

interesse militar a Expedi9ao Roncador-Xingu. 

Art. 29 - Somente terao direito a esses benefícios os ser 

vidores quando em expedi9ao pelas regiOes habitadas pelos índios 

nao aldeados. 

Art. 39 - Revoga~e as disposi9oes em contrário. 

Senado Federal, em 17 de junho de 1952. 

(as) Etelvino Lins 

19 Secretário, no exercício da Presidencia. 
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Os documentos dessa expediyao, de 
tao nobres inteDyOeS até boje nao foram 
reunidos para urna publicayao em livro. 
Permanecem dispersos nas cole~s de 
jornais e revistas, nos arquivos das re
partiyoes e nas lembram;as dos parti
cipantes do episódio. Mas agora essa 
documentayaO virá a luz, porque O 
Prof. Acary de Passos, que foi o se
cretário da expediyao, guardou ludo . 
Ultimamente ele ordenou a papelama 
toda, desencavou as fotografias; e a 
Editora Cultura Goiana, do Paulo 
Araújo, vai editar aquilo em livro . 

Os originais estiveram comigo, Ji tu
do com interesse e reli algumas passa
gens, a fim de tomar notas para meu 
uso quando necessitar, e posso dar o 
meu ponto de vista. A quilo é docu
mento sisudo, é relatório frio ; mas, 
como normalmente acontece com os 
temas dessa natureza, nao sao de cau
sar cansayo, porque o fascínio dos lan
ces audaciosos, da abnegayao dos cbe
fes e do estoicismo dos trabalhado~s 
conjura a aridez. ~ um oegócio <lana
do de bom de ler e tem o valor de um 
documento vivo da nossa bistória. E 
mais: coloca muitos pingos nos is, para 
desgosto dos que gostam de fazer pipi 
no couro depois da onya morta . 

Prof . Acary teve a cautela louvável 
de nao dizer que foram eles os primei
ros cristaos a pisar aqueles ermos bra
vios. Se dissesse, seria eu o primeiro a 
lhe contestar. A sua expediyao teve 
início em 1943. Acontece que 11 anos 
antes, em 1932, o escritor paulista Her
mano Ribeiro da Silva, subindo o Río 
das Mortes, encontro11 exatamente nas 
proximidades da Cachoeira da Fuma
ya, a montante da atual cidade de Xa
vantina, dois garimpeiros que tinham 
ido até ali por terra. No seu livro 
"Nos Sertóes do Araguaia", Hermano 
diz o seguinte desses dois sertanistas 
destemerosos: "Anoto 80 horas de jor· 
nada, quando flanqueamos uma ilhota . 
Na sua pon ta oposta percebemos dois 
vultos a acenarem de longe. O binó
culo tira-nos a preocupayao de que se· 
jam índios audaciosos. Sao apenas 
cristaos semi-nus. Aportamos cheios de 
alegria por encontrar patricios em um 
ermo destes ... Sao eles José Francisco. 
branco e baiano, e o mulato mara
nhense Graciliano" . 
~ isto aí: quando a Expediyáo Ron

cador-Xingu penetrou aquetas para
gens, outros por ali já baviam andado. 
~ o caso de se transcrever mais um 
trecho alheio. "Depois que se conhe· 
cem os pormenores das jornadas inter
m'inávtis dos antigos sertanistas, fica
se como estupefato e levado a crer que 
estes. · homens pertenciam a urna raya 
Cle gigantes". (Augusto de Saint-Hi
fair;e), 

CARMO 'BERNARDES 
"Q Popular" - 30/ 1117' 
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