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A MORTE É FÁCIL NA AMAZÔNIA[?]:  DEBATES SOBRE EPIDEMIAS E 

POLÍTICAS PÚBLICAS NA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA 

 

CÉSAR AUGUSTO MARTINS DE SOUZA1 

 

RESUMOS: A transferência de populações do Nordeste para os supostos “vazios demográficos da 
Amazônia” com a construção da Rodovia Transamazônica, durante a Ditadura ocasionou embates 
entre intelectuais e articulistas quanto aos problemas gerados pelos impactos da colonização da 
Amazônia, sobretudo em relação à saúde pública, pois se temia a disseminação de doenças 
conhecidas e o surgimento de novas a partir da intervenção na floresta. Nos debates sobre a saúde 
temos nosso campo de análise, estudando políticas públicas e preocupações sobre a saúde e doença 
com a construção da BR-230 e a implantação dos projetos agropecuários a partir dela. Através da 
pesquisa em jornais e revistas de circulação nacional, fotografias, propagandas e projetos oficiais, 
obtidos em arquivos do Rio de Janeiro e de cidades da Amazônia observamos que, como anunciado 
em jornais e revistas, o governo implementou, através do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) 
e do Projeto Rondon, políticas que buscavam mapear os imigrantes, aplicando vacinas preventivas, 
analisando suas condições iniciais de saúde, sob o pressuposto de que a região não se transformasse 
em espaço de troca de doenças. Assim, os impactos com a construção da Transamazônica 
relacionam meio ambiente, políticas de saúde pública com os projetos de migração/colonização, nos 
possibilitando elementos para dialogar com várias áreas do conhecimento para pensar uma das 
obras mais propagandeadas da Ditadura civil-militar no Brasil.  
 

 

“Há uma bandeira vermelha hasteada no aeroporto. A pista de terra virou 
lama com as últimas chuvas, mas mesmo assim o pilôto vai tentar um 
pouso de emergência: lá embaixo, apesar da bandeira, alguém pede 
socorro, alguém está morrendo. Malária, tifo, febre amarela, tuberculose 
ou lepra? A morte é fácil, na Amazônia (grifo meu). 
O saneamento será um outro grande desafio aos construtores da 
Transamazônica. Os fatores climáticos (umidade) e geofísicos (grandes 
áreas alagadiças) favorecem o desenvolvimento dos parasitas 
transmissores de doenças. O saneamento da região é um problema de 
infra-estrutura. Para um técnico em saúde pública do govêrno do Pará, não 
bastaria dedetizar certas áreas e distribuir remédios preventivos às 
populações...”2 

 

A morte parecia, na visão de Ricardo Gontijo, fácil na Amazônia. Seria a morte tão fácil ou 

estaríamos frente a uma visão construída no imaginário sobre a região como doente e que se 

exacerbava com a construção da Transamazônica? Os jornais, antes da construção, manifestavam 
                                                 
1 Professor da Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutorando em História Social pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 
2 Fernando Morais, nascido em Minas Gerais,  trabalhara como repórter e redator dos jornais A Gazeta, Folha da Tarde 

e O Estado de São Paulo, antes de trabalhar como repórter da seção de Política e Economia do Jornal da Tarde, partiu 
em viagem de dois meses juntamente com Ricardo Gontijo e o fotógrafo Alfredo Rizutti para a Transamazônica, com o 
objetivo de publicar uma série de reportagens sobre as perspectivas, perigos, dificuldades e possibilidades com a 
abertura da estrada, o livro constitui-se em reportagens publicadas no Jornal da Tarde e o Estado de São 
Paulo.GONTIJO, Ricardo. “Aonde nos leva essa estrada?” In: Fernando MORAIS; Ricardo GONTIJO & Roberto de 
Oliveira CAMPOS, op cit, p. 71. 
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essa grande preocupação, mas muito antes, Josué de Castro3 já afirmava se tratar a Amazônia de 

uma terra em que a doença era algo crônico. 

As preocupações com doenças em florestas tropicais não surgiram sobre a Amazônia, nem a 

preocupação com o saneamento de um país doente surgiu com a Transamazônica. O país já passara 

da Era do Saneamento, um país doente na visão de muitos, no início do século XX, para crença na 

superação definitiva de doenças como a malária com o DDT4 que ainda estava em vigor quando se 

construía a Transamazônica. 

André Campos5 argumenta que nos anos 40, devido à escassez de borracha no mundo para 

os esforços de guerra, foi montada uma operação para se  obter mais matéria prima na Amazônia, o 

que levou à operação que ficou conhecida como a Batalha da Borracha, que tinha sua base nos 

chamados soldados da borracha, homens do nordeste enviados à floresta para coletarem o látex que 

abasteceria os países aliados. Uma das grandes preocupações de autoridades era com as doenças da 

região, sobretudo a malária, por isso frisavam constantemente a necessidade de sanear a região.  

Sanear a região era também um discurso presente quando da construção da ferrovia 

Madeira-Mamoré6, como forma de enfrentamento à região doente e de pessoas fragilizadas, de 

forma que, se para Miguel Pereira, citado por Campos7, “o Brasil é [era, pois se referia ao início do 

século XX] um imenso hospital”, a Amazônia continuava sendo e a Transamazônica, segundo 

discursos de vários setores da sociedade, mais se parecia com hospitais depósitos de doentes 

infectos, esperando a hora de padecer. 

Algumas dúvidas e questionamentos vêm à mente quando se menciona estudos sobre a 

Transamazônica, como a idéia de um Brasil Grande8 que não deu certo, ideologias de uma Ditadura, 

lugar de doenças e de transferências de flagelados pela seca do Nordeste. Ao estudarmos o projeto, 
                                                 
3 Josué de Castro, médico, geógrafo por atuação profissional, reconhecido  por seus trabalhos nas décadas de 1950 e 60, 
publicou livro até hoje muito estudado e editado em que defendia a necessidade urgente de se construir núcleos de 
colonização na Amazônia como possível solução para o que chama de endemias crônicas do homem amazônico e, 
citando Araújo Lima para reforçar seu argumento afirma que: “na Amazônia, a condição habitual do homem aberra da 
fisiologia e da anormalidade. O homem é um enfermo cujo metabolismo incide naquela síndrome hemática da aptidão 
regeneradora, verminótico e impaludado, seguramente verminótico e impaludado muitas vezes, no homem amazônico 
debate-se o organismo na angústia de ser empobrecido pela alimentação e agredido pelas enfermidades espoliadoras, 
invalidando-se o seu ser na impotência para reagir contra as contingências mesológicas, do meio interior e do meio 
ambiente.” CASTRO, Josué de. Geografia da fome. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 64. 
4 Sobre o tema consultar, BARATA, Rita  Barradas. Malária e seu controle. São Paulo, Hucitec, 1997 e HOCHMAN, 
Gilberto & LIMA, Nísia Trindade. “Condenado pela raça, absolvido pela Medicina: o Brasil descoberto pelo 
movimento sanitarista da primeira República” In: Marcos`Chor MAIO Ricardo V. SANTOS (orgs.). Raça, ciência e 

sociedade. Rio de Janeiro, Fiocruz, 1998. 
5 Consultar CAMPOS, André Luiz Vieira de. Políticas internacionais de saúde na Era Vargas – o Serviço Especial de 

Saúde Pública – 1942-1960. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2006. 
6 Consultar HARDMAN, Francisco Foot, op cit. 
7 CAMPOS, André Luiz Vieira de. Op cit, p.67. 
8 Brasil Grande é uma ideologia  muito presente nas propagandas oficiais e  nos discursos de Médici, que visavam 
enaltecer a maneira como o governo estaria desenvolvendo as grandes potencialidades  do país, com grandes projetos, 
como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, que colocariam o Brasil num rumo que o levaria, inevitavelmente, nos 
próximos 30 anos (até o ano 2000) a tornar-se uma das grandes potências mundiais. Sobre o tema, consultar FICO, 
Carlos. Ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de Janeiro, FGV, 1997 e SKIDMORE, Thomas. 
Brasil de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. 
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a partir de uma vasta documentação, ou mesmo em trabalhos de jornalistas, percebemos que os 

estudos de História são necessários para refletirmos, sem preconceitos, sobre o que se construiu e 

projetou naquele momento e, como, mais que um instrumento de propaganda, a Transamazônica foi 

um projeto de governo, ou de imagem para o Brasil. 

Os debates sobre a construção da Transamazônica despertavam entusiasmo críticas e 

desconfianças de vários setores da sociedade, muitos dos quais, reportando-se sobretudo a Euclides 

da Cunha9, mas também a outros importantes ensaístas brasileiros, enxergavam a Amazônia como 

uma terra de gente doente e que traria sérios problemas a saúde pública com a “troca de doenças” 

que seria ocasionada pela construção desta grande rodovia e com a intensa movimentação de 

migrantes com a colonização. 

Esta era visão reafirmada por  Alcaraz Gomes logo na abertura de seu livro: “Para mim, até 

o começo desta viagem, era [a Amazônia] apenas uma noção inconcreta e muito verde de um 

deserto hostil, povoado de bichos, índios, mosquitos e doenças, que se opunha eternamente ao 

engatinhar tímido do Brasil, rumo ao seu inatingível norte10”, visão que transcende preconceitos e 

margeava todas as expectativas e preocupações, não apenas de críticos, mas também de outros que 

tinham uma visão mais otimista do projeto. 

Os jornalistas, sobretudo Tamer e Alcaraz Gomes,  citam com freqüência os soldados da 

borracha e o dito popular que se cristalizou de que a Madeira-Mamoré deixou um morto a cada 

dormente da ferrovia. Ambos citam, porém, para afirmar que a Transamazônica não será assim:  

 
Não há, não houve, nem haverá, segundo diziam os pessimistas 
amadores ou profissionais, um morto em cada quilômetro, como na 
construção da Madeira-Mamoré. 
Os três mil e quinhentos homens que trabalham na Transamazônica, 
tanto a serviço do DNER como do Exército e das empreiteiras, gozam 
de boa saúde e possuem toda a assistência médica. A maioria, senão a 
totalidade, ficará radicada na região com as suas famílias, junto à estrada 
que ajudou a desbravar, tão logo a obra acabe11. 

 

Problematizando as doenças, Tamer, reafirma sua grande preocupação, cita especialistas, 

mas sempre fecha o argumento com otimismo, reportando-se a algo que suplante as expectativas 

pessimistas: 

                                                 
9 Tais visões de Euclides da Cunha, em meados do século XIX, podem ser percebidas em seu livro A margem da 

História, que se referia à região nem tanto como atrasada, mas como fora da História, em outro tempo, de forma que 
Cunha se tornou um precursor da idéia da necessidade de se elaborar um projeto de colonização com grandes 
contingentes populacionais na Amazônia, para possibilitar à região retornar para a cena histórica e não continuar sendo 
terra de gente doente. Sobre o tema, consultar CUNHA, Euclides. A margem da História. São Paulo, Martin Claret, 
2006. 
10 Flávio Alcaraz Gomes, formado em Direito, natural do Rio Grande do Sul, locutor da Rádio Guaíba, foi enviado 
como jornalista pelo Correio do Povo, recebendo de Ezelino Arteche, secretário-geral do Ministro da Agricultura, Cirne 
Lima. Sobre o tema, consultar GOMES, Flávio Alcaraz. Transamazônica – a redescoberta do Brasil. São Paulo, 
Livraria Cultural Editora, 1972, p. 23. 
11 Idem, p. 44. 
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Quais os tipos de moléstias que poderão ocorrer? Os técnicos com quem 
conversei, muitos dos quais altamente especializados em doenças 
tropicais, acentuam a existência de três tipos de enfermidades na região 
quando à sua origem: 1 – decorrentes da própria área de selva, como 
malária, febre amarela e outras que surgem quando há desmatamento, 
classificadas como ‘doenças desconhecidas’; 2 – decorrentes do 
enfraquecimento orgânico do homem – tuberculose; e 3 – conseqüentes 
da falta de higiene ou cuidado sanitário – verminose, febre tifóide, 
hanseníase. 
... a êles deverá associar-se a ocorrência de enfermidades geralmente 
mortais, provocadas por virus ainda desconhecidos do homem, pois tem 
seu habitat natural nos animais que vivem nas florestas. Uma vez 
devassada esta, passam êles a contaminar o desbravador, cujo organismo 
desprotegido sucumbe com facilidade.12 

 

Apesar de expressar um quadro preocupante, as vezes detalhado com a ocorrência em 

índices elevados de algumas doenças, reportando-se a Altamira, como exemplo de gente doente, ele 

reforça que “este levantamento geral das doenças encontradas na área amazônica, constata-se que, 

em muito, são superáveis.13”  

A região era considerada uma terra de doenças, contudo, na visão de Tamer, medidas 

sanitárias e preventivas, estavam prontas para superar dificuldades e o governo saberia resolver o 

problema. Todavia, os mortos surgiam, e apareciam cada vez mais, ainda que muitas vezes se 

tentasse escondê-los, pois muitos jornalistas, como Fernando Morais e Ricardo Gontijo, publicavam 

as dificuldades de transporte, de logística em casos de urgência, ausência de hospitais equipados, de 

médicos especialistas e propagação de doenças e de doentes na região.  

Assim, buscando divulgar as mazelas encontradas em suas viagens pela Transamazônica, 

descrevendo sua passagem por Jacareacanga, cidade do Pará, fronteiriça com o Amazonas, por onde 

passaria a estrada, Gontijo considerou que: 

 

Jacareacanga é o fim do mundo, isolada no meio da selva, raramente um 
avião pousa ali. Vive economicamente do garimpo e da borracha levada 
de barco até Santarém, em 15 dias de viagem. Quase todos os habitantes 
da cidade têm ou já tiveram malária, doença comum. Não há lavoura de 
subsistência, os habitantes da cidade alimentam-se de farinha de 
mandioca, arrôz e pimenta. Quando há um caso de doença grave, a 
comunicação é feita a Santarém por rádio da Base Aérea e um avião 
particular vem buscar o doente. O preço: 1.200 cruzeiros. 

                                                 
12 TAMER, Alberto. Transamazônica: solução para 2001. Rio de Janeiro, APEC, 1971, p. 39. Transamazônica, solução 
para 2001”, título do livro que expressava as perspectivas e propagandas em torno da construção da estrada, reunindo as 
matérias do experiente redator econômico da revista APEC e do jornal O Estado de São Paulo, Alberto Tamer, que se 
especializou sobre os problemas do Nordeste, onde ouviu o discurso de Médici, no qual afirmava que iria dar as “terras 
sem homens da Amazônia para os homens sem terra do Nordeste”, transcrito em seu livro, discurso fundante do projeto 
da Transamazônica, e de lá acompanhou todo percurso de construção da estrada. Antes de trabalhar nestas empresas, 
atuou em diversos jornais e revistas, obteve ainda bolsa da ONU para estudar em Santiago, Nova Iorque e Roma, sobre 
a economia dos países subdesenvolvidos.. 
13 Idem, p.42. 
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Tentamos livrar-nos dos piuns, escondendo-nos dentro de um botequim 
miserável... 

 

Em Jacareacanga e Altamira, para Morais e Gontijo, o pium, temido mosquito que provoca 

derramamento de sangue com sua ferroada, e em algumas pessoas seu veneno pode provocar 

reações alérgicas e até levar a morte, era um dos grandes vilões, bem como a falta de hospitais e de 

transportes, grande problema também de Humaitá, no Amazonas e em Marabá, no Pará e, em todos 

os lugares da Transamazônica, haveria falta de infra-estrutura, higiene, havia pobreza, alimentação 

escassa de alguns nutrientes e proteínas. 

Como podemos confrontar o quadro pessimista de Morais e Gontijo com o otimista de 

Tamer e Alcaraz Gomes? Preconceitos de uns? Alinhamento político com o governo de outros? 

Esperança de conquista da Amazônia? 

Como a visão otimista se depara com a morte por doenças, por pobreza, por descaso? Os 

dados poderiam ser ocultados, mas uma vez expostos seria necessário dar uma resposta satisfatória 

que apontasse eventuais culpados e soluções. A solução já havia sido dada pelos jornalistas e 

especialistas: saneamento, não apenas do meio ambiente, das casas e cidades, como das pessoas, 

sanear o homem era necessário. A crença no saneamento e nas vacinas como solução para os 

problemas de saúde pública triunfavam como a cura para um grande hospital brasileiro, escondido 

entre as árvores e mergulhado nos rios.  

Para Pelling14, desde o advento da bacteriologia no século XIX, noções de contágio e 

modelos de prevenção e cura às doenças infecto-contagiosas pareciam algo simples, subsumidos a 

vacinas e políticas de saneamento, de forma que, prevenir e curar doenças, seria algo perfeitamente 

factível, na concepção de especialistas, se aplicados corretamente procedimentos científicos 

conhecidos, pois, somente com o advento da epidemia de AIDS, nos anos 80, é que o mundo teria 

de refletir novamente sobre a complexidade profunda destas questões. 

Como estamos ainda nos anos 70, a solução para os problemas transamazônicos, apesar de 

perfeitamente possível, como afirmam Tamer e Alcaraz Gomes, não foi possível porque, para 

Tamer, os migrantes eram incultos e se recusavam a adotar alimentação correta e medidas de 

higiene, enquanto, para Gomes, apesar do ótimo trabalho do Exército, DNER e empreiteiras, outros 

órgãos, submetidos aos desmandos de dirigentes locais, despreparados, teriam jogado seu pessoal, 

inclusive muitos migrantes, de cultura, segundo ele, não evoluída, “ao Deus dará”. Ambos então 

elegem como culpados migrantes e dirigentes locais pelas mortes que ocorreram com a construção 

da estrada e não as políticas implementadas, pois estas teriam sido pensadas adequadamente para 

                                                 
14 Consultar PELLING, Margareth “Contagion/Germ Theory/Specificity” In: W. F. BYNUM & Roy PORTER (eds.). 
Companion Enciclopedia of the History of Medicine, vol. I. London and New York, Rotledge, 1993, pp. 309-334. 
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que a estrada cumprisse seu slogan de mostrar o Brasil Grande, integrado e soberano, como fora tão 

divulgado, propagandeado e discursado por Médici e por sua equipe de governo. 

Se os modelos de cura pareciam simples, sua eficácia não foi comprovada na prática, de 

forma que a culpa recairia então, principalmente, nos migrantes, despreparados para enfrentar a 

floresta e frágeis. Gontijo, contudo, reforça dificuldades, aponta falta de médicos na maioria das 

cidades, como Humaitá e Jacareacanga, na verdade, este autor afirma que falta quase tudo em 

muitas cidades, tudo que seria necessário para uma mínima infraestrutura urbana e juntando a isso, 

o caboclo endemicamente doente, acompanhado do frágil nordestino. Morais descreve com certo 

torpor restaurantes (que chama de botequins horríveis), os hotéis (ou hospedarias) e algumas 

cidades. 

Uma das maiores dificuldades apontadas por intelectuais, como por Fernando Henrique 

Cardoso e Geraldo Muller15 era a viabilidade econômica da rodovia, o custo-benefício de sua 

construção, pois não integrava a Amazônia com o Centro-Sul, mas de forma interna, interiorizada, 

no sentido Leste-Oeste. Outra grande preocupação de analistas, como Cardoso e Muller, era os 

riscos que a intervenção no “inferno verde” poderiam trazer à Saúde Pública com a possibilidade de 

tornar incontroláveis as doenças advindas da Amazônia conhecidas ou desconhecidas, que viriam 

do interior da floresta, de animais ou árvores, devido a intervenção no meio ambiente. 

 As preocupações com os problemas ocasionados à saúde pública com a construção da 

estrada foi algo constante na imprensa nacional que divulgava quadros macabros, com referências a 

outros momentos de colonização/integração da Amazônia, sobretudo a construção da ferrovia 

Madeira-Mamoré16. As matérias muitas vezes adentravam em detalhes sobre doenças 

desconhecidas que surgiam ou ante a probabilidade de surgimento, a ponto de o governo, frente ao 

risco de ver um de seus projetos mais divulgados e propagandeados, ordenar, nos espaços 

silenciosos, nas redações de jornais “[s]ilenciar sobre o surto de hemorragia em crianças, na região 

de Altamira (Pará) ‘visto propiciar oponentes todas as formas política Transamazônica pretextos 

ataques descabidos e inoportunos’”.17 

                                                 
15 Sobre o tema, consultar CARDOSO, Fernando Henrique & MÜLLER Geraldo. Amazônia: expansão do capitalismo. 
São Paulo, Brasiliense, 1978. 
16 Foot Hardman, estudando a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, em três momentos do final do século XIX até o 
início do XX, enfatiza diversos problemas decorridos como o surgimento de doenças que teriam dizimado boa parte dos 
trabalhadores. Em um relato trágico denomina a locomotiva de trem-fantasma e o navio Satélite, que enviava para as 
obras da ferrovia ,desterrados participantes de revoltas, de navio fantasma, porque conduzia pessoas tidas como mortas-
vivas, pois era quase certo que, dadas as condições sanitárias, iriam morrer, sobretudo pelas chamadas doenças 
tropicais; estas pessoas estariam apenas sobrevivendo até a consumação de suas mortes. Sobre o tema, consultar 
HARDMAN, Francisco Foot. Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na selva. São Paulo, 
Companhia das Letras, 2005. 
17 Este texto é a transcrição de um bilhete de agentes da censura que tinham como prática “visitar” as redações de 
jornais com bilhetes que deveriam ser mantidos em sigilo, porém com a obrigação de serem cumpridos à risca. Os 
aparentes erros gramaticais constantes no texto transcrito por Marconi, a partir de suas pesquisas, na verdade consiste 
em uma linguagem comumente utilizada nestes bilhetes semelhantes à dos telegramas... Consultar MARCONI, Paolo. A 

censura política na imprensa brasileira – 1968-1978. São Paulo, Global, 1980. p. 57.  



 

 

7 

Assim, a Amazônia, para críticos e entusiastas era terra marcada por doenças conhecidas e 

desconhecidas, mas estes discordam entre si sobre a capacidade de superação dos problemas. 

Discordam entre si sobre as perspectivas do gigantesco projeto com uma rodovia central, de 

Estreito-MA a Lábrea-AM, integrada a outras rodovias, unindo o Atlântico, em João Pessoa-PB e 

Recife-PE ao Pacífico, no Peru. 

As divergências de opiniões de ensaístas e articulistas, são um elemento importante para 

pensarmos sobre a celebrada estrada, hoje quase esquecida na memória popular nacional, apesar de 

ter sido construída e de terem surgido diversas cidades em suas margens e outras, já existentes, 

terem crescido significativamente com a Transamazônica. 

As convergências ou divergências dos discursos compõem parte interessante de um mosaico 

que nos permite visualizar uma estrada-projeto que mobiliza novas perspectivas e velhas propostas. 

Propostas que nos remetem a início do século XX, na América Latina, inclusive o Brasil, em que se 

via o saneamento como solução para os problemas nacionais e que ressurgem no último quartel do 

século XX, com idéias sobre saneamento dos espaços e das pessoas da Transamazônica (sobretudo 

migrantes), com muitos articulistas dialogando sobre a necessidade de se impor políticas de 

higienização. Propostas do século XIX, de integrar e desenvolver a Amazônia para garantir a posse 

desta região pelo Brasil, ressurgiam com toda sua força discursiva, nos debates sobre o projeto. 

A estrada para cortar o Brasil, unir o Atlântico ao Pacífico, também suscitou acalorados 

debates entre articulistas, possibilitando-nos interessante fonte para análise, não apenas do Projeto 

Transamazônica, mas de um período, sobre como se elaboravam e reelaboravam políticas públicas 

de saúde e que elementos as embasavam e/ou estavam presentes em discursos sobre elas. Discursos 

que por diferentes caminhos, idéias ou fontes dialogavam sobre um projeto elaborado para 

Amazônia de alcance nacional e internacional com a integração do Brasil ao Pacífico. 

Rodovia que habitou os sonhos e os pesadelos de muitos governantes, populações locais e 

outros atores, que já recebeu presidentes, cientistas e jornalistas, que motivou tantas e custosas 

viagens em seu interior, quando ainda estava em construção, e que, em períodos posteriores, se 

tornou sinônimo de fracasso, gastos desmedidos e de uma era de exacerbada propaganda 

governamental. 

Através da Transamazônica, podemos conhecer velhas idéias travestidas de novas, idéias 

sobre higiene, saneamento, políticas públicas em geral, integração nacional, ocupação da Amazônia, 

a memória e o esquecimento presentes em um mesmo acontecimento da História, transmutado pela 

passagem do tempo, pela ressignificacão de símbolos e ações. 
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