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MORTE
E VIDA

RAYLINE

O Estado de Minas conta a história por trás de duas mensagens que comoveram o Brasil,em
março de 2014.A tragédia,o luto e o nascimento de uma nova brasileira chamada Rayline
Não fossem as desesperadas
mensagens que comoveram
o país, Rayline seria mais
uma entre tantos brasileiros
e brasileiras invisíveis que
enfrentam o desafio de
povoar a imensidão
territorial da Região Norte.
Sua vida – e a sua morte –
seguiriam escondidas como
os destroços do avião na
densa mata da
floresta amazônica

DANIEL CAMARGOS (TEXTO)
ALEXANDRE GUZANSHE (FOTOS)
Enviados Especiais

S

antarém e Fordlândia (PA) - Rayline marcou três gols pelo time Jardim Santarém na
vitória por 5 a 0 ante o Atlético Mararu na
Copa Norte de futebol amador, realizada
em um campo de terra, com muita areia,
no bairro do Santíssimo, em Santarém. Os gols levaram a equipe para a final do torneio, mas ela não pôde disputar o jogo decisivo e suas companheiras foram derrotadas. Após a partida, Rayline foi para a casa da tia Marilena, que pintou as unhas da sobrinha
com esmalte e ajudou a preparar o “rancho”, como é
nomeada a caixa com mantimentos que ela levava
para passar vinte dias na aldeia indígena munduruku
Sai Cinza, em Jacareacanga.
Rayline Sabrina Brito Campos, 26 anos, era técnica em enfermagem e prestava serviço para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Permanecia 20 dias por
mêsnaaldeia,atendendoaosíndios.Osoutros10dias
dividia entre Santarém (cidade-polo do Oeste do Pará, com quase 300 mil habitantes), onde vivia parte da
família; e Fordlândia, terra natal dela, pequena vila de
Aveiros, com menos de 1 mil moradores às margens
do Rio Tapajós e distante cinco horas, navegando em
lancha, de Santarém.
Os verbos estão no passado porque Rayline está
morta. Foi uma das cinco vítimas de acidente aéreo
no dia 18 de março de 2014. Apesar do ano que se passou, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão vinculado à Força
Aérea Brasileira (FAB), ainda não concluiu o laudo
com as investigações. Não se sabem, portanto, as causas da tragédia e não há prazo para a entrega do relatório. Sem os documentos, é impossível indenizar as
famílias vitimadas pela tragédia.
Além de Rayline, outras duas técnicas de enfermagem (Luciney Aguiar de Sousa e Raimunda Lúcia
da Silva Costa), um motorista (Ari Lima) e o piloto do
avião bimotor (Luiz Feltrin) perderam a vida. Minutos antes de o avião cair, Rayline conseguiu enviar
duas mensagens de celular para o tio, Rubélio Pereira
dos Santos. Na primeira mensagem pedia ajuda e avi-

Rosalina mostra as fotos da filha com uma pequena índia munduruku e no time de futebol da vila natal

sava que um dos motores do avião bimotor havia parado: “Tio to em temporal e um motr parou avisa a
mae q amo muit tods ...”. Na segunda mensagem, pedia socorro.
Oacidenteaconteceu10diasdepoisdosumiçodo
avião que fazia o voo 370 da Malaysia Airlines, que sobrevoava o Mar da China, no golfo da Tailândia, com
239pessoas,equeseguedesaparecido.Acoincidência
ampliou a agonia dos familiares. O desaparecimento
dobimotorBeechraf58Barondecincolugaresemum
localdeflorestaentãoincerto,entreItaitubaeJacareacanga, tornou as buscas um desafio e envolveu equipesdoExércitobrasileiro,voluntários,familiaresecolegas de trabalho, sob foi coordenação da FAB.
Não fossem as desesperadas mensagens que comoveram o país, Rayline seria mais uma entre tantos brasileiras e brasileiros invisíveis que enfrentam
o desafio de povoar a imensidão territorial da Região
Norte. Sua vida - e a sua morte - seguiriam escondidas como os destroços do avião na densa mata da
floresta amazônica.

Para milhares de trabalhadores da Região Norte,
voar representa mais do que luxo, ascensão social
ou mero capricho. É fundamental para quem leva o
mínimo de dignidade a aldeias índigenas e populações ribeirinhas. A necessidade implica em grandes
riscos: somente no ano passado foram 10 acidentes
aéreos no Pará, 21 nos estados da região, de acordo
com o Cenipa.
Se o Pará fosse um país, seria a vigésima-segunda
maior nação do planeta. A área de 1.247.954,666km²
equivale a quase duas vezes a do território da França,
o maior país da Europa Ocidental. As estradas do estado são péssimas e, além disso, o território é cortado
por imensos e grandes rios, como Amazonas, Tapajós, Xingu, Trombetas e Araguaia, o que dificulta ainda mais os deslocamentos.
Dezesseis dias depois do sumiço do bimotor, a
FAB decidiu interromper as buscas. Os familiares das
vítimas foram a Brasília. Recebidos em audiência no
Ministério da Defesa, pressionaram para que o poder público não desistisse de encontrar os destroços

do avião. Foram atendidos, mas também organizaram uma vaquinha e arrecadaram R$ 19 mil para recompensar quem encontrasse o bimotor. O dinheiro gerou uma corrida. Uma espécie de garimpo.
Vale lembrar que a região de Itaituba, de onde o
avião partiu, se destacou no mapa brasileiro pela
exploração de ouro na década de 1980 até o início
dos anos 1990. Em 1986, o tráfego aéreo do aeroporto da cidade foi o mais intenso entre todas as
pistas da América Latina, o terceiro mais frenético
do mundo. Até hoje circula na região uma história
tão curiosa quanto emblemática, ocorrida em
1983: um avião Cessna 2006 pousou em cima de
um Cessna 210 que aguardava para decolar. As fotos do acidente pipocam em páginas e fóruns de
aviação na internet.
Em 24 de abril, 36 dias após a queda do bimotor,
um garimpeiro encontrou os destroços. O enterro
do corpo de Rayline aconteceu em 28 de abril, 40
dias após o acidente. Nesse ínterim, a final da Copa
Norte foi realizada. “Essa situação toda abalou a gente. A Rayline era a melhor do time, se ela tivesse jogado a final poderíamos ter vencido”, entende Eleonai
da Silva Filgueira, amiga de Rayline e responsável
pelo convite para que a técnica em enfermagem reforçasse o ataque do Jardim Santarém.
LEIA MAIS NAS PÁGINAS 8, 9 E 10
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A mãe de Rayline, Rosalina, se emociona ao lembrar de como a filha era querida pelos indígenas da aldeia Sai Cinza. No porta-retratos, ela está com o corpo pintado de acordo com as tradições dos mundurukus

Família unida, em Santarém, para o nascimento da pequena Rayline. Irmã da recém-nascida, Angelina, de seis anos, sonhou que a mãe estava grávida e diz ter sido avisada pela tia, a quem era muito ligada

ALMA DE MENINA

Apegada à família, Rayline era brincalhona e carinhosa. Tinha sonhos de mudar de emprego

C

om todos que a reportagem do Estado de Minas
conversou, seja em Santarém ou em Fordlândia, a lembrança imediata de Rayline era
como a moça, que morreu aos 26
anos, era boa de bola. Eleonai, de
31 anos, vendedora de cosméticos que atua na lateral esquerda,
recorda: “Foi a primeira vez que
ela jogou com a gente. Ela estava
passando uns dias aqui em Santarém, tentava tirar a carteira de
motorista antes de ir para a aldeia trabalhar”.
A estreia com a camisa do
Jardim Santarém não poderia
ser melhor. Um dos gols foi bonito, como descreve Eleonai:
“Ela pegou de primeira, de longe e acertou o ângulo”. Se o
campo tivesse as linhas demarcadas com cal, provavelmente,
seria de fora da área. Outro, entretanto, foi tão fácil, que Rayline ficou até sem graça de comemorar. "Ela só escorou um cruzamento com um toquinho",
detalha a lateral-esquerda.
Rayline tinha planos mais
ambiciosos do que brilhar nas
partidas dos campos de terra batida e areia do Oeste do Pará.
Além de batalhar pelo documento que lhe permitiria dirigir carros e motos, ela pagava a ampliação e reforma da pequena casa
da família em Fordlândia. O salário que recebia para trabalhar na

O nome da bebê foi escolhido pelo pai e teve total aprovação da mãe

aldeia munduruku era considerado muito bom pelos parentes.
Ela ganhava R$ 2.006, mais uma
ajuda de custo de R$ 20 por diária
fora de casa, o que ampliava o
rendimento em R$ 400. Fazia dois
anos que estava no trabalho. Antes, foi técnica em enfermagem
no posto de saúde de Fordlândia.
A vila natal de Rayline começou a surgir em 1927, quando o
norte-americano Henry Ford um dos pais do automóvel,
idealizador de um dos pilares do
capitalismo moderno: o fordismo - quis fugir dos altos preços
da borracha no mercado mundial e decidiu produzir o látex
no Sudoeste do Pará. Começou
a derrubar a floresta em 1929,
plantou seringueiras e construiu uma cidade com estilo arquitetônico semelhante às que
existiam no gelado estado de
Michigan, nos EUA.

Deu tudo errado. A plantação foi infestada por uma praga,
os trabalhadores se revoltaram e
queimaram as casas e, em 1936,
os norte-americanos abandonaram a produção do látex e começam a operar em Belterra, ao
norte do Rio Tapajós. Lá também
o “fordismo tropical” fracassou.
Em 1945, a gigante automobilística abandonou os dois locais definitivamente. O governo brasileiro indenizou a Ford e, até meados da década de 1980, Fordlândia serviu de pasto para diferentes raças de bois em experimentos do Ministério da Agricultura.
Rayline nasceu em 16 de junho de 1987, época em que a vila
adquiria os ares de cidade-fantasma que ainda conserva nos
dias hoje, com casas e galpões
abandonados. Quando criança,
uma das diversões da menina além de jogar futebol, é claro -

Rayline tinha planos mais ambiciosos do
que brilhar nas partidas dos campos de
terra batida e areia do Oeste do Pará.
Além de batalhar pelo documento que lhe
permitiria dirigir carros e motos, ela
pagava a ampliação e reforma da pequena
casa da família em Fordlândia. O salário
que recebia para trabalhar na aldeia
munduruku era considerado muito bom
pelos parentes. Ela ganhava R$ 2.006, mais
uma ajuda de custo de R$ 20 por diária fora
de casa, o que ampliava o rendimento em
R$ 400. Fazia dois anos que estava no
trabalho. Antes, foi técnica em
enfermagem no posto de saúde de
Fordlândia

era ir pescar com o pai, Raimundo, no Rio Tapajós. Indiferente
aos constantes e assustadores relatos de jacarés, jiboias e piranhas, a garota avançava nas
águas e, segundo atestam os
membros da família, tinha sucesso nas pescarias.

FAMÍLIA

“Ela era apegada demais à família,
uma criança dentro de casa: abraçava e beijava a gente o tempo todo. Uma alegria só”, lembra a mãe,

com a voz embargada e os olhos
cheios d'água. O nome da técnica
de enfermagem nasceu de uma
junção dos nomes da família. “Coloquei em um caderno, misturei,
acrescentei um y e inventei: Rayline”, explica a mãe, Rosalina Duarte Brito. O pai, Raimundo de Brito,
de 59 e a irmã, Rosaline Brito Campos, de 32, contribuíram para a
combinação de sílabas.
Muitos preferiam chamá-la
apenas de Ray. A irmã, Rosaline,
principal conselheira e melhor

amiga de Rayline, prefere se referir a ela como “mana”. Formada
em filosofia e professora, a irmã
mais velha era uma espécie de segunda mãe para a caçula. “Poucos
dias antes do acidente, ajudei ela
a montar um currículo. Não chegamos a imprimir, mas o plano
era que ela encontrasse outro emprego assim que voltasse da aldeia”, recorda Rosaline.
O chefe da Casa de Saúde Indígena (Casai) de Santarém, Joaquim Martins da Silva, lembra
que na sexta-feira anterior à tragédia, Rayline o procurou para
saber se havia alguma oportunidade de trabalho na Casai. O plano dela era morar em Santarém,
sem ter de viajar todo mês para
a aldeia. “Eu disse a ela que está
prevista a ampliação da Casai,
para atender também procedimentos de média e alta complexidade, e que a previsão é que comece a funcionar em julho. Falei
que faria o que pudesse para ajudá-la”, lembra Joaquim. “Na terça-feira fui surpreendido pela
notícia do acidente.”
Joaquim é biólogo e trabalhou
por 30 anos em aldeias indígenas.
Conhece bem as dificuldades enfrentadas por quem precisa viajar
em aviões pequenos, canoas rústicas e se submeter aos riscos de
transpor distâncias amazônicas
para levar o mínimo de atendimento aos índios e populações ribeirinhas.
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Interior da lancha Ana Karolina IV, que levou a família de volta para casa após o nascimento do bebê

Eleonai jogou com Rayline a última partida da técnica de enfermagem e viu a amiga marcar três gols

Antes do acidente, Joaquim ouviu
um pedido de emprego de Rayline

Quando Joaquim informou o
seu endereço de e-mail para o repórter, já esperava a reação de espanto. Antes da arroba, o nome:
malariamartins. “É uma mulher
que sempre volta. Já a tive 32 vezes”, brinca Joaquim sobre o número de ocasiões que foi infectado pela malária.
Nos dois anos em que trabalhou na aldeia, Rayline teve malária uma vez e chegou a ser internada no hospital de Santarém.
Mesmo com as dificuldades, ela
adorava o emprego, segundo relato da mãe: “Os índios gostavam
muito dela e ela era apaixonada
com eles. Foi chamada até para
ser madrinha”.
Orgulhosa, Rosalina mostra
porta-retratos com foto da filha
durante festa realizada na aldeia
Sai Cinza. O rosto de Raylne está

pintado com motivos indígenas.
“Aqueles indiozinhos eram tudo
para ela”, reforça a mãe, destacando que eles só pintavam os corpos
dos que eram queridos.
Os mundurukus estão no Pará, Amazonas e Mato Grosso. A região do Vale do Tapajós, onde está localizada a aldeia Sai Cinza, em
que Rayline trabalhava, era conhecida no século 19 como Mundrukânia. Um aspecto cultural da
etnia é uma brincadeira que antecede a pescaria, quando a raiz de
timbó é triturada e jogada na
água; segundo a tradição, facilita a
captura dos peixes. Rayline gostava de escutar as músicas cantadas
pelos índios munduruku. A principal marca das melodias é o som
das flautas parasuy tocadas pelos
indígenas mais velhos.
Na imagem do “santinho” dado de lembrança aos presentes na
missa realizada para marcar o segundo mês de falecimento de
Rayline, a jovem aparece usando
um fone de ouvido tão grande
quanto o seu sorriso. Eis as frases
de abertura impressas na mensagem: “A morte não é o fim. Nós
sentimos tua falta, mas sabemos
que a morte não é o fim, é apenas
o cumprimento de uma nova vida em Cristo”. A missa de dois meses foi a primeira realizada, pois o
corpo foi encontrado somente 40
dias após o acidente.
Pouco mais de um mês depois da missa, Rosaline descobriu
que estava grávida. Ela já tinha
uma filha, Angelina Campos, de
6 anos, o xodó de Rayline. “Ela
saía com a Angelina na rua e falava para todo mundo que era filha
dela. Tem gente em Santarém
que até hoje acredita. Era o jeito
dela”, recorda. “Ela era muito
acriançada”, completa.

Nos dois anos em
que trabalhou na
aldeia, Rayline teve
malária uma vez e
chegou a ser
internada no
hospital de
Santarém. Mesmo
com as dificuldades,
ela adorava o
emprego, segundo
relato da mãe:
"Os índios gostavam
muito dela e ela era
apaixonada com
eles. Foi chamada
até para ser
madrinha"

Rosaline não planejava engravidar. A tensão pela procura do
avião, as viagens até Jacareacanga
para acompanhar de perto os trabalhos de busca, o reconhecimento do corpo da irmã e o luto que
envolveu a família formavam um
conjunto de fatores que não combinava com a alegria da gravidez.
"A Angelina ficava passando a
mão na minha barriga e dizendo
que tinha sonhado que a tia Ray
falou que ela ia ganhar uma irmãzinha", lembra Rosaline. "Eu disse:
menina, deixe de bobagem! Não
tem nada disso", recorda.
Os dias foram passando e a pe-

Em Fordlândia, terra natal de Rayline, a tragédia mobilizou toda a vila, que lamentou a morte da jovem

quena Angelina insistia na história. Continuava sonhando com a
mensagem da tia e acariciando a
barriga da mãe. Rosaline sentiu alguns sintomas diferentes em seu
corpo e decidiu fazer um teste de
gravidez. O resultado foi positivo.
Os sonhos de Angelina estavam
corretos. Rosaline contou para o
marido, que sugeriu: "Se for menina vai chamar Rayline". Claro que
ela concordou.
Rayline Sabrine Campos Souza nasceu no dia 20 de fevereiro.
Quando a reportagem do EM
conversou com a família pela
primeira vez, em Santarém, a nova Rayline tinha apenas 12 dias.
Durante as entrevistas com a
mãe e a avó ela não chorou. A família estava toda na cidade, pois
o parto foi realizado em um hospital de Santarém.
Com treze dias de vida, Rayline, a bebê, foi de barco para casa,
em Fordlândia. Menos de um ano
antes, o corpo da tia que empresta
o nome para a recém-nascida fez
o mesmo trajeto, no caixão, para
ser enterrada no cemitério da cidade. Amanhã, na igreja de Fordlândia, será realizada a missa de
um ano de morte.
O acidente impactou as famílias da pequena vila. Andando pelas ruas de terra batida a reportagem encontrou algumas pessoas
vestindo camisas com a foto de
Rayline. No trapiche - o pequeno
porto de madeira que facilita o
deslocamento dos passageiros uma criança corre de um lado para o outro com Rayline no peito.
Embaixo da foto, a frase: "A família Barreto lamenta sua perda".
São 17h de quinta-feira e o sol
segue abrasador em Fordlândia.
Alguns pescam no rio Tapajós
usando somente linha e anzol.

Com treze dias de vida, Rayline, a bebê, foi
de barco para casa, em Fordlândia. Menos
de um ano antes, o corpo da tia que
empresta o nome para a recém-nascida
fez o mesmo trajeto, no caixão, para ser
enterrada no cemitério da cidade.
Amanhã, na igreja de Fordlândia, será
realizada a missa de um ano de morte

Um barco pequeno toca em volume altíssimo Time after time,
antigo sucesso de Cyndi Lauper:
If you´re lost you can look and
you will find me time after time.
A embarcação chega ao trapiche
e os passageiros desembarcam.
No dia anterior, na quinta-feira,
foi a vez da família das Raylines
chegar à vila. O embarque em
Santarém foi às 13h na lancha
Ana Karolina IV, uma embarcação que comporta quase 300 passageiros sentados. A passagem
até Fordlândia custa R$ 55.
A chuva forte, que assusta os
forasteiros, não altera o semblante daqueles que conhecem o
comportamento do rio. A viagem
segue tranquila. O ambiente no
interior da lancha é dominado
pelo cheiro forte da pipoca de microondas, o item mais vendido
pela lanchonete da embarcação.
Nas dez televisões uma versão pirateada do filme Sniper Americano é exibida com as legendas fora de sincronia. Alguém reclama
e antes da metade o DVD é trocado por Thor, adaptação de 2011
da história do super-herói da

Marvel. Impossível escutar qualquer diálogo com o barulho alto
do motor da lancha.
A chuva para antes de o barco
chegar em Aveiros, município a
que pertence a vila de Fordlândia.
A luz bonita após o temporal trespassa pela janela e ilumina o rosto
da pequena Rayline, que segue
calma no colo da avó, Rosalina nos
minutos finais da viagem. No momento de descer da lancha em
Fordlândia é a mãe, Rosaline, que
segura o bebê, com todo cuidado
e enrolado em uma manta.
A chegada da pequena
Rayline na casa da família encerra um ciclo marcado pelo
susto, apreensão, agonia, luto e
inicia outro de felicidade com a
bebê, a mais nova integrante da
família Brito Campos. Já estamos no início da tarde de sextafeira, o varal da casa está lotado
com as roupas usadas em Santarém. A construção sem reboco, ornada por um belo jardim
com grama japonesa e flores diversas e coloridas, começa a respirar o ar de nova vida, da possibilidade de recomeço.
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PEDIDO DE
SOCORRO

Rayline trabalhava 20 dias
por mês na aldeia indígena
munduruku Sai Cinza, em
Jacareacanga, e os outros
10 dias ficava entre
Santarém e Fordlândia

Avião com Rayline desapareceu em 18 de março.
Momentos antes, ela se comunicou com o tio

PARÁ

ÁREA AMPLIADA

SANTARÉM

ITAITUBA

JACAREACANGA

Q

uando o avião foi encontrado, uma câmera fotográfica estava entre os objetos pessoais das vítimas. No cartão de memória, havia fotos de Rayline e das outras duas técnicas em
enfermagem, Luciney e Raimunda. Sorridentes, as três liam
jornais e revistas. As fotos foram feitas dentro do avião, minutos antes do acidente. As unhas de Rayline estavam pintadas de branco, com o esmalte que a tia passou. “Ela gostava de cor bem transparente e clara. Era muito simplesinha”,
recorda Marilena.
“O que machuca um pouco ainda é que a mana disse
que aquela seria a última viagem dela. Ela queria arrumar
outro emprego, queria ficar perto da mamãe”, revela Rosaline, carregando no colo o bebê, apenas de fralda por
causa do calor de mais de 30 graus.
Quem recebeu as mensagens de celular, que
despertaram a atenção até do noticiário internacional para o acidente ocorrido na esteira da tragédia
Confira vídeo
do Sudeste Asiático, foi Rubélio Pereira dos Satos,
com entrevistas
casado com Marilena Duarte de Brito, irmã de Rode familiares
salina, mãe de Rayline. “A mãe e a tia dela têm prode Rayline
blema de hipertensão e ela não quis assustá-las, por
isso entrou em contato comigo”, acredita Rubélio,
proprietário de um bar em Santarém.
Às 11h20, o avião decolou do aeroporto de Itaituba com destino a Jacareacanga. Pouco tempo depois começou uma chuva forte. Por volta de 12h,
Rubélio havia fechado o bar, iria ao centro da cidade. Às
12h17, enquanto trocava de roupa recebeu a seguinte mensagem: "Tio to em temporal e um motr parou avisa a mae
q amo muit tods ...to aflita..to em pânico...se eu sair bem aviso...to perto do jkre...reza por nos...n avisa a tia ainda... ".
Rubélio tentou ligar, não conseguiu. Ficou agoniado,
mas não avisou aos outros familiares, não queria assustar
ninguém: “Eu tinha esperança. A Rayline era uma pessoa
com muita vontade de viver. E muito forte e alegre. Não tinha tristeza pra ela”. Às 12h48, a sobrinha enviou nova
mensagem: “O motor ta parando. socorro tio tio”. Rubélio
descreve sua reação ao receber as últimas palavras de Rayline: "Eu sentei na cama e respirei fundo”.
LEIA AMANHÃ

HISTÓRIAS DE OUTRAS PESSOAS QUE SE
SUBMETEM AOS RISCOS DAS VIAGENS NA AMAZÔNIA
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SEGUNDA-FEIRA,
28 DE ABRIL
¦O corpo de Rayline é enterrado no
cemitério de Fordlândia. Os corpos das
outras duas técnicas de enfermagem são
sepultados em Santarém.

5

2

FORDLÂNDIA

1

TERÇA-FEIRA,
18 DE MARÇO

SEGUNDA-FEIRA, 17
DE MARÇO DE 2014
¦Rayline pega o barco
em Santarém para
Itaituba às 13h, em uma
viagem que durou 7h.

¦Às 11h20, Rayline, outras duas técnicas de enfermagem,
um motorista e o piloto embarcam em um avião bimotor,
em Itaituba, rumo à Jacareacanga
¦Rayline envia uma
mensagem de celular
para seu tio, Rubélio
Santos Pereira, às
12h17, pedindo ajuda,
pois um dos motores
havia falhado

¦Trinta e um minutos
depois, Raylineenvia outra
mensagem para o tio,
dessa vez pedindo socorro
¦O tio de Rayline, Rubélio Pereira dos Santos, recebe a mensagem, tenta ligar
para a sobrinha, não consegue e procura um funcionário da Infraero para
conseguir alguma informação
¦O avião é considerado desaparecido 1h20 após o último contato feito por rádio pelo
piloto, por volta de 13h. Com a ajuda de voluntários e do exército brasileiro, a Força Aérea
Brasileira (FAB) começa a procurar o avião e coordena as bucas.

3
4

SEXTA-FEIRA,
4 DE ABRIL
¦A FAB decide interromper as buscas pelo avião.
Familiares das vítimas se mobilizam para arrecadar
dinheiro e pagar uma recompensa (R$ 19 mil) para
quem conseguisse encontrar o avião.

TERÇA-FEIRA,
15 DE ABRIL

ARTE: PAULINHO MIRANDA E QUINHO

¦Parentes das vítimas foram a
Brasília para solicitar ao Ministério
da Defesa a retomada das buscas.

QUINTA-FEIRA,
24 DE ABRIL
¦O avião é encontrado por um garimpeiro,
em um local de mata fechada
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ/DIVULGAÇÃO

UM ANO DEPOIS DO ACIDENTE, O CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS (CENIPA) AINDA NÃO CONCLUIU AS INVESTIGAÇÕES
SOBRE AS CAUSAS DA QUEDA DO AVIÃO. AS FAMÍLIAS AGUARDAM O LAUDO PARA QUE AS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POSSAM SER JULGADAS
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O medo de que perderia a vida em um
acidente foi um dos motivos que levou
Josélia a deixar de atender os índios na
aldeia. Ela conta que adorava o
emprego e chegou, inclusive, a
aprender a língua nativa waiwai, mas os
temores da locomoção e também o fato
de ter uma filha que exige cuidados de
saúde a levaram a trocar de função.

Os moradores da Região Norte do Brasil dependem de vários tipos de embarcações para se locomover. Somente no ano passado, no Rio Amazonas, o maior do país, aconteceram 86 acidentes com 31 mortes

PERIGOS
NO AR,
NA TERRA
E NO RIO

Para prestar assistência a índios e a comunidades isoladas na selva, profissionais de saúde
convivem com os riscos de cortar os céus e rios da Amazônia em pequenos aviões e barcos

DANIEL CAMARGOS (TEXTO)
ALEXANDRE GUZANSHE (FOTOS)
Enviados Especiais

Pista particular em Santarém: pequenos aviões são os mais usados para levar trabalhadores às tribos

Santarém (PA) – A metáfora
que a técnica em enfermagem Josélia Maia Barros encontra para
definir como se sente voando em
pequenos aviões pela região amazônica é a de estar dentro de uma
caixa de fósforos: “Pega uma caixinha e balança. É essa a sensação”. Josélia trabalhou por seis
anos, entre 2004 e 2010, para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, atendendo a
população da terra indígena Nhamundá Mapuera, que abriga 11
etnias, com predominância dos
Wai-Wai, na divisa do Pará com
Roraima. Como ela, um verdadeiro exército de profissionais da
área de saúde corta os céus da
Amazônia em pequenas aeronaves para levar o mínimo de assis-

tência à população ribeirinha e
para tribos isoladas. Josélia era
amiga de Rayline Sabrina Brito
Campos, a técnica de enfermagem morta há exatamente um
ano em acidente aéreo que deixou mais quatro vítimas.
Na edição de ontem, o Estado
de Minas reconstituiu os dias que
antecederam o desastre, o drama
pela busca dos corpos e a alegria
da família Brito pelo nascimento
da sobrinha de Rayline, batizada
em homenagem à tia. O acidente
que matou cinco pessoas não representa uma exceção no padrão
das viagens pela maior região do
Brasil. De acordo com dados do
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(Cenipa), vinculado à Força Aérea
Brasileira (FAB), somente no ano

passado, no Pará, foram 10 acidentes aéreos, 21 nos estados da Região Norte. Depois de passar por
vários sustos nas viagens de avião
entre Oriximiná e Cachoeira Porteira, Josélia desistiu de viajar nos
aviões. A alternativa escolhida foi
subir o Rio Trombetas em pequenas embarcações guiadas pelos
índios. A viagem que durava menos de duas horas de avião poderia chegar até a três dias, parando
em aldeias às margens do rio para
dormir. “O que eu envelhecia viajando 1h45m de avião eu não envelhecia passando três dias subindo o rio de barco”, compara.
Josélia recorda a ocasião em
que estava num avião monomotor de cinco lugares a caminho da
reserva Nhamundá Mapuera e
quase aumentou a estatística de

acidentes. “Foi um temporal muito forte e o avião começou a 'jogar'
bastante. Subiu, subiu, subiu e de
uma hora para outra começou a
descer”, descreve a técnica em enfermagem. “Só não morremos
porque teve a mão de Deus”, acredita. Além da intervenção divina,
ela atribui a sobrevivência ao piloto, que, com habilidade, conseguiu evitar a tragédia. “Quando
encontro ele na rua, nos abraçamos como se fôssemos da mesma
família”, conta.
O emprego atual de Josélia na
Casa de Saúde Indígena (Casai),
em Santarém, cidade com 300
mil habitantes no Oeste do Pará,
é o mesmo a que Rayline se candidatou três dias antes da tragédia, quando estava voando de
Itaiatuba para Jacareacanga a caminho da tribo mundurucu Sai
Cinza, onde atenderia os indígenas. Foi o chefe da Casai, o biólogo Joaquim Martins da Silva, que
recebeu o pedido de emprego.
Joaquim disse que faria tudo para ajudá-la, mas foi surpreendido
pela tragédia.
O medo de que perderia a vida em um acidente foi um dos
motivos que levou Josélia a deixar
de atender os índios na aldeia. Ela
conta que adorava o emprego e
chegou, inclusive, a aprender a língua nativa waiwai, mas os temores da locomoção e também o fato de ter uma filha que exige cuidados de saúde a levaram a trocar
de função. “O salário não paga o
esforço, mas a recompensa é ver a
assistência que prestamos a pessoas que necessitam na sociedade”, avalia a técnica em enfermagem. Além do salário pouco motivador (R$ 2.006 por mês), a falta de
estrutura também é um problema enfrentado. “Uma índia precisava ser levada para um hospital,
pois estava com problemas para
fazer o parto. Não podíamos chamar a aeronave, pois havia um
problema no convênio entre a
empresa e o governo”, recorda Josélia. O atraso deixou a criança
com sequelas.

DESAFIOS DA FLORESTA O piloto
de avião Fabricyo Sardinha, de 33
anos, é de Santarém e trabalha para uma empresa de táxi aéreo da
cidade desde 2001. Para ele, o
grande desafio de quem sobrevoa
a região é o clima, com muita chuva e temporais constantes. Outro
problema, segundo o piloto, é a
grande quantidade de pistas que
não são homologadas. A alternativa, ele detalha, é voar próximo às
margens dos rios, onde a possibilidade de resgate é maior. “O pro-

Durante os
anos em que
viajou pela
região,
Natanael
passou outros
apertos.
Estava a bordo
de um
pequeno
avião quando
o trem de
pouso não
funcionou;
em outra
situação,
sobreviveu
a uma
aterrissagem
forçada
na água

blema de voar sobre a floresta são
os animais caso consiga sobreviver em um pouso forçado. Além
disso, tem que dar a sorte de conseguir ser resgatado”, explica.
O ex-garimpeiro Natanael Alves de Souza também se considera um sobrevivente. No dia 31 de
janeiro de 1973 um avião em que
estava com o filho de 4 anos e a
esposa grávida caiu na floresta,
no Sudoeste do Pará, próximo à
divisa com o Amazonas. “O avião
queimou todo e só sobrou a biquilha”, recorda. Ele, a família e o
piloto conseguiram escapar antes da explosão. “Fraturei as costelas e todo mundo levou golpes
por causa da queda”, detalha. O
dia é lembrado com precisão por
Natanael pois é a mesma data
que o cantor Evaldo Braga, o Ídolo Negro, morreu em um acidente automobilístico, em Três Rios,
no Rio de Janeiro.
Durante os anos em que viajou pela região, Natanael passou
outros apertos. Estava a bordo de
um pequeno avião quando o
trem de pouso não funcionou;
em outra situação, sobreviveu a
uma aterrissagem forçada na
água. Depois do acidente com a
família, o susto foi grande e Natanael deixou o garimpo – e as viagens temerosas de avião -, chegou
a ser presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Santarém e há alguns anos trabalha para o projeto Saúde e Alegria, uma
ONG que atua na região do Rio Tapajós e atende a cerca de 30 mil
pessoas em 150 localidades
A arte-educadora Elis Lucien
Rodrigues precisa viajar constantemente de barco pelo Rio Tapajós
para chegar até as comunidades
ribeirinhas atendidas pela ONG.
“Tem que saber navegar, pois o
rio parece um mar. As mulheres
ficam nervosas, sofrem 'passamentos' como nós dizemos por
aqui, mas não tem alternativa”,
explica. Elis lembra de uma viagem que fez acompanhando
uma equipe de televisão, quando
estavam no barco e uma tempestade os surpreendeu no meio rio.
“A onda estava assim”, diz acompanhando um gesto mostrando
algo enorme. “Fiquei apavorada e
pálida”, descreve. De acordo com
a Marinha, somente no Rio Amazonas, o maior do país, aconteceram 86 acidentes no ano passado,
sendo 31 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas. O número
foi maior do que o de 2013 (25
mortes, 22 feridos).
Os riscos para quem vive no
Norte do país estão em todos os
tipos de transporte. Mineira de
Belo Horizonte, a indigenista da
Funai, Isabel Saraiva vive no Pará desde 2010. Primeiro morou
em Itaituba e depois em Santarém, onde permanece atualmente. Quando morou em Itaituba e
precisava ir para Jacareacanga,
região com indígenas da etnia
munduruku, fazia o trajeto de
ônibus, pois à época a Funai, segundo ela, não podia fretar aeronaves. Percorria 420 quilômetros
na Transamazônica. “Quando
chovia, o ônibus deslizava demais. Uma vez tive vontade de
descer e ficar esperando na estrada”, recorda. Os desafios dão medo, segundo ela, mas o trabalho
a motiva. “É um público com
muita vulnerabilidade”, pondera. “Mas teríamos que ter mais
estrutura”, destaca.

Confira vídeo
sobre os desafios
nas travessias

‘

Foi um temporal muito forte e o avião começou
a 'jogar' bastante. Subiu, subiu, subiu e de uma
hora para outra começou a descer”

JOSÉLIA BARROS (D), TÉCNICA EM ENFERMAGEM

Elis lembra do dia em que encarou uma tempestade no Rio Tapajós

Natanael e a família sobreviveram a um acidente aéreo em 1973

Na edição de ontem, o Estado de Minas reconstituiu em reportagem especial os últimos dias de vida de Rayline Campos, técnica em enfermagem
que morreu em acidente aéreo com mais quatro pessoas em 18 de março de 2014. A história comoveu o Brasil pelas mensagens desesperadas
que a jovem enviou ao tio pelo celular, poucos minutos antes de morrer: "Tô em temporal e um motor parou, avisa a mãe que amo muito
todos...", escreveu Rayline. Um ano depois da tragédia, as investigações sobre as causas da queda do avião ainda não foram concluídas.

