
J á pensou olhar um Antúrio verdão,
no Nordeste brasileiro, e ver nele a
ecologia poética de Rachel de Quei-

roz? Ou ainda andar pelos remanescen-
tes de Mata Atlântica do Sudeste e ouvir
a música imortal de Tom Jobim? O Prê-
mio Brasileiro Imortal, lançado pela Vale
com o intuito de premiar seis ícones bra-
sileiros de várias áreas, etemizando-os
ao batizar com seus nomes as novas es-
pécies botânicas da Mata Atlântica, des-
cobertas na Reserva Natural da Vale, que
fica em Linhares, no Espírito Santo, fez

essa premissa se tornar realidade.
Os 18 indicados ao prêmio, brasileiros

com atividades socioambientais represen-
tativas para o desenvolvimento do país, fo-
ram escolhidos por uma comissão de espe-
cialistas em sustentabilidade. Eleitos por
voto popular - mais de 250 mil no período
de dois meses, através da internet - os ven-
cedores foram divulgados na Academia
Brasileira de Letras, no último dia 31 de ou-
tubro, no Rio de Janeiro. Foram cinco pre-
miacões regionais e uma a nível nacional.

A escolhida da região Nordeste foi a es-
critora Rachel de Queiroz, que dará nome a
uma planta popularmente conhecida co-
mo "Antúrio verdão". Da ilha de Marajó, na

região Norte, a escritora e poetisa Zeneida
Lima deu nome a um "Antúrio quilhado".
Ambas as espécies foram descobertas pelo
pesquisador Marcus Nadruz Coelho, do Jar-
dim Botânico do Rio de Janeiro.

Do Centro-Oeste, Paulo Bertran, historia-
dor morto em 2005, é a nominacão de uma
orquídea da espécie Vanilla descoberta pe-
lo pesquisador Cláudio Nicolleti Emocio-
nado, o filho de Paulo, André Gustavo Ber-
tran, ressaltou que "esse prêmio me incen-
tiva ainda mais em dar continuidade ao
trabalho do meu pai".

Antônio Carlos Jobim, nosso mestre Tom
Jobim, foi o escolhido para representar a re-
gião Sudeste. Eliane Jobim, nora do maes-



tro, recebeu a premiação. O nome de Tom
vai batizar uma espécie do gênero Ma-
chaerium, conhecida como Bico branco,
descoberta por Carlos Victor Mendonça Fi-
lho, botânico das Faculdades Integradas de
Diamantina/MG.

Pela região sul, o fundador da empresa O
Boticário, Miguel Krigsner, foi imortalizado
com a espécie Salada, descoberta do botâ-
nico Júlio Antônio Lombardi, da Universi-
dade Estadual Paulista

Representando o governador Sérgio Ca-
bral, Marilene Ramos, Secretária Estadual
de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, falou
sobre a importância do estado em estabe-
lecer parcerias com empresas que atrelem
desenvolvimento com comprometimento

ambiental "A Vale é nossa parceira no
plantio de um milhão de mudas no Parque
Fluvial do Guandu e na adoção do Parque
de ilha Grande", ressaltou.

Para Roger Agnelli, presidente da Vale, o
Prêmio Brasileiro Imortal é uma boa opor-
tunidade para homenagear brasileiros que
contribuem para o desenvolvimento do
país, além de valorizar o trabalho dos botâ-
nicos, que colaboram com a ciência, desco-
brindo e classificando novas espécies da
nossa flora.

Além de terem sido imortalizados, os
premiados terão o nome estampado, jun-
tamente às espécies, em um conjunto de
selos elaborados pelos Correios e Telégrafos
do Brasil

Após a divulgação dos vencedores, a Va-
le prestou uma homenagem especial à ex-
primeira dama Ruth Cardoso, que também
teve seu nome imortalizado por uma espé-
cie da Mata Atlântica: um Philodendron,
conhecido como "Imbé feliz", outra desco-
berta de Nadruz. O ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso agradeceu à home-
nagem, lembrando que a mulher nutria
muito carinho e respeito pela natureza:
"Ela era cuidadosa com o meio ambiente e
firmemente contra o corte das árvores", dis-
se. Ele contou, ainda, que na pequena pro-
priedade rural da família a ordem era man-
ter de pé todas as árvores. "Eu acatava. Até
porque era difícil desobedecer a Ruth", dis-
se emocionado.

O jornalista paulista José Hamilton Ribeiro, 72 anos, foi o indicado mais
votado, levando a melhor na categoria Nacional. "Depois de 53 anos
fazendo reportagens, pensar que eu poderia virar uma plantinha é
maravilhoso, uma satisfação imensa. Meu nome agora está escrito em
latim", sorriu. Ele vai batizar uma planta do gênero Anthurium, conhe-
cida como "Antúrio mirim", descoberta por Marcus Nadruz Coelho.
Zé Hamilton, como é conhecido, há 27 anos conta boas histórias do
campo no Globo Rural. A profissão já lhe rendeu o Prêmio Esso de jor-
nalismo sete vezes, do qual é recordista no Brasil. Na época em que
trabalhava na mídia impressa, em 1968, perdeu a perna esquerda en-
quanto cobria a guerra do Vietnã para a revista Realidade e acabou se
tornando a notícia principal da sua reportagem.
"O combinado era iniciar o trabalho no dia 01 de março e voltar para o

Brasil no dia 19 do mesmo mês. Meu companheiro de jornada, o fotó-
grafo Keishaburo Shimamoto, pediu que eu adiasse um pouco o retor-
no porque no dia 20 haveria uma batida americana na "Estrada Sem
Alegria", em Quang Tri, no norte do Vietnã do Sul e ele queria tirar,
dali, a foto de capa da matéria. Eu topei. No dia da operação havia
vários soldados feridos no campo minado. Corremos para fazer as fo-
tos. Aí, eu pisei numa mina". Zé Hamilton acabou sendo a foto que
faltava. Após o acidente, ferido, ele foi clicado por Shimamoto e es-
tampou a capa da revista Realidade. "Uma vez, fui dar uma entrevis-
ta e um rapaz do auditório me perguntou: 'Você perdeu uma perna,
mas continua repórter. É difícil ser repórter de uma perna só?'. Res-
pondi: 'É mais difícil do que com duas, mas é mais fácil do que com
quatro'".
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