
- Eles chegaram aqui de uma hora pra outra e 
derrubaram a casa, jogaram tudo que tinha bem aí. 
Não é fácil não, morei ali a vida inteira, tinha tudo 
plantado, criei os filhos. O primeirinho aqui foi a 
gente, os vizinhos saíram depois. Aí a minha filha 
disse - a senhora se esconde, se não a senhora vai 
avançar na muié [oficial de justiça]. Aí eu me es
condi no mato pra não ver eles derrubando a casa, 
porque a gente fica nervosa né... Quem é que gos
ta de ver? Tiraram nossos trem tudinho e jogaram 
no mato, eu e meus meninos, todo mundo sofren
do. Pobre tem uns caquinhos velhos, mas pra gen
te é importante. Mas aí vieram com o trator, derru
baram, fizeram um buracão e enterraram. Quando 
eu cheguei, eu botei a mão no cabelo e fiquei as
sim chorando. E um monte de gente olhando. Aí 
nós dormimos mais ou menos duas semanas em
baixo de um pé de manga e depois fizemos o bar
raco de palha, ficamos um ano embaixo da lona. 
Depois disso eu adoeci e nunca fiquei boa. 0 dou
tor disse pra eu voltar lá daqui 15 dias. Vou passar 
dois anos lá consultando pra ver se tenho como me
lhorar um pouco. 

- Por que, a senhora tem pressão alta? 
- Não , é depressão, minha filha. É que eu não 

durmo a noite, não tenho vontade pra comer, desde 
o dia que derrubaram a casa. Só tomando um remé
dio que eu durmo, mas nem é todo dia. Eu não fico 
mais sozinha. Antes eu ficava em todo lugar, não 
tinha medo de nada, mas depois que derrubaram a 
minha casa, eu não fico não. E quando eu vejo o 
povo do Ceste me dá uma coisa ruim, eu não gos
to de ver nem o carro deles. Aí o doutor mandou 
eu tomar dois anos o remédio pra ver se eu melho
ro um pouco. 

A conversa de Maria José com a reportagem da 
Caros Amigos aconteceu em sua casa nova, cons
truída com as economias da aposentadoria dela e 
do marido, depois da família morar mais de um ano 
num barracão de lona, embaixo de um pé de man
ga. A casa em que ela morou a vida inteira a bei
ra do Rio Tocantins, criou os filhos, plantou mi
lho, algodão e babaçu foi a primeira derrubada pelo 
Ceste no município de Barra do Ouro, Tocantins. 
Apesar de ter sido desalojada pela construção de 
Usina Hidrelétrica de Estreito, sua nova casa não 
tem energia. Maria José tampouco foi reconhecida 
pelo Ceste, o consórcio de empresas que usufruem 
da concessão pública do rio, para receber uma in
denização. Para tratar da depressão, ela viaja cer
ca de 200 quilômetros para ver o médico na cida
de Araguaína. 

A coordenadora nacional do Movimento dos 
Atingidos por Barragens, Judite da Rocha, uma re
ferência entre os moradores da região, explica que 
seu caso serviu de exemplo para assustar os outros 
moradores, acelerando a aceitação das cartas de cré
dito de baixo valor oferecidas pelo consórcio para 
desocupar a área. Ela é uma dos muitos que tive
ram seu modo de vida totalmente alterado e desres
peitado. Uma dos muitos que sofrem em nome do 
chamado progresso, sem ter qualquer tipo de direi
to reconhecido. 

Para chegar em Barra do Ouro, a partir da ca
pital Palmas, é preciso enfrentar sete horas de es
trada. Lá, começamos a ouvir os depoimentos dos 
atingidos pela Usina de Estreito, histórias que se re
petiriam nos cinco municípios visitados pela repor
tagem da Caros Amigos, em um total de 12 cida
des atingidas. 

As reclamações são em três grandes frentes: ofer
tas ruins e promessas não cumpridas entre as pesso
as reconhecidas como atingidas; centenas que não 
foram reconhecidos pelo Ceste; e, nos dois grupos, 
tratamento ruim e dificuldade para dialogar com o 
consórcio. 

Entre os não reconhecidos estão vários grupos 
que tiravam seu sustendo do rio e de suas margens 
- pescadores, oleiros, extrativistas, vazanteiros, bar
raqueiros - e as famílias que cresceram - filhos que 
construíram sua própria casa no terreno dos pais, 
cuja existência foi negada pelo Ceste. É o caso de 
Laudene Rodrigues, que mora de aluguel depois que 
o consórcio expropriou a casa do seu pai, Reinilson, 
na beira do rio. Reinilson perdeu ainda o ponto em 
que vendia peixes. 

Laudene conta que em Barra do Ouro, até o últi
mo momento, o Ceste afirmou que os moradores da 
beira do rio, cerca de 57 famílias, não seriam atin
gidos pela barragem: 

- Até hoje a gente não sabe se essa área vai ou 
não vai ficar debaixo da água. Quando eles foram 
encher o lago, começaram a entrar nas casas para fa
zer umas medições. Depois, eles começaram a fazer 
umas propostas pro povo, mas eram muito baixas. E 
eles chegam dizendo que a proposta era aquela e que 
de qualquer jeito a casa ia ser derrubada. As pessoas, 
pressionadas, começaram a receber essas indeniza
ções, mesmo baixas. Aí, entre janeiro e fevereiro, a 
empresa contratada pelo Ceste chegou aqui de uma 
hora pra outra e fizeram a mudança das pessoas de
baixo de chuva. A Lúcia (funcionária do Ibama) pre
senciou a mudança de pessoas na chuva, com sofá 
estragando, as pessoas chorando. 
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Com a carta de crédito, essa população teve seu 
modo de vida e de produção desestruturado, sem 
que lhes fosse apresentada uma alternativa viável 
de sobrevivência. Hoje, muita gente depende das 
cestas básicas negociadas pelo MAB com o gover
no federal. 

Na mesma faixa onde era a casa da família de 
Laudene, e tantas outras que seriam alagadas, o 
Ceste construiu uma praia artificial. A praia é uma 
maneira de indenizar o município pela inundação 
das famosas praias naturais do Rio Tocantins, que 
no período de temporada atraíam milhares de tu
ristas e garantiam o sustento dos que trabalhavam 
com isso, os barraqueiros. 

Os moradores de Barra do Ouro, porém, não 
acreditam que a praia artificial possa atrair turistas. 
Segundo seus relatos, a profundidade do lago não 
vai se dando aos poucos, é fundo logo no começo, e, 
como não foi preparado antes, acumula lama e ga
lhos da mata inundada em decomposição. 

Em Filadélfia, segundo município vistado, a 
praia artificial acumula má fama ainda, porque o 
lago atinge uma área onde antes havia a criação de 
porcos. Amarildo do Nascimento, barraqueiro, con
ta que a temporada por lá ia de maio a julho, ren
dendo de R$ 5 mil a R$ 10 mil nos três meses. Mas 
hoje, a praia está totalmente vazia. 

A conversa com Amarildo nas ruas de Filadél
fia reuniu gente que, ao saber da reportagem, que
ria contar sua história - outros integrantes da asso
ciação de barraqueiros que estão sem renda com a 
praia vazia, moradores cujas casas apresentam ra
chaduras com a subida do lençol freático, extrati-
vistas que viviam da venda de frutas apanhadas nas 
terras férteis agora alagadas. 

Judite conta que em Filadélfia o Ceste inaugu
rou ainda uma nova modalidade de atendimento 
aos atingidos: o auto-reassentamento. Antes, exis
tiam duas propostas para os atingidos da zona rural, 
o reassentamento e a carta de crédito. "Mas, como 
esse povo tinha todo um processo histórico de re
sistência e não estavam aceitando a carta de crédi
to, eles inventaram um tal de 'autoreassentamento'. 

Ao inventar isso, retirou-se desse povo todos esses 
direitos que o pessoal dos reassentamentos tinham, 
como de receber as sementes do Ceste, ter as terras 
preparadas para o plantio etc", explica. 

A novidade não foi boa coisa para José Barbo
sa dos Santos, morador dó assentamento Boa Espe
rança e antes integrante de uma comunidade tradi
cional da região chamada Mamoneira: 

- Nessas terras novas eu plantei muito feijão, 
mas não deu, não. A gente não sabe plantar lá, tem 
que aprender ainda, porque tudo é com adubo e nós 
não mexíamos com isso na beira do rio. E não de
ram nada pra nós, deram só o dinheiro e não fize
ram nada. Aí a gente tá a toa. 

Em Babaçulândia, porém, até os reassentamen
tos realizados pelo Ceste apresentam problemas. 
Um deles é bem grave: a falta de água potável, que 
originou o relatório falso apresentado pelo Ceste 
ao Ibama. 

Terezinha Rodrigues dos Santos garante que a 
água do poço não presta. 

- A gente tava cozinhando com ela, mas tava 
passando mal. Aí colocaram o filtro lá, mas o filtro 
só serve pra aumentar a energia. Agora tão vindo 
com o caminhão pipa todo dia encher essa caixa aí 
de mil litros, mas pra plantar não tem água. 

Além da água que sai de seu poço cheirar a ovo 
podre, a casa de Terezinha, construída pelo Ceste 
sem fundação, está rachando ao meio: 

A gente tá com medo disso aí né, eu pedi pros 
meus netos não dormirem aqui, porque vai que esse 
teto cai. Eu que já sou velha tudo bem. 

Os moradores do reassentamento ainda não ti
veram sua roça implementada pelo consórcio, con
forme acordado, como relata Aldenora Rodrigues 
Pinto, que também tem medo de sua casa cair no 
meio da noite. 

- Eles prometeram a casa com a roça mecaniza
da pra gente, com adubo, semente, mas até agora 
nada. A gente tá sobrevivendo do milho, arroz e fei
jão que o Ceste deu pra compensar a colheita desse 
ano, que ficou alagada. 

A situação dos dois filhos de Aldenora, porém, é 
muito pior que a dela. Por se tratar de um caso de 
desdobro de família, eles não foram reconhecidos 
pelo Ceste e, apesar de suas casas terem sido destru
ídas, não receberam lotes no reassentamento. Um 
dos filhos, Raimundo Rodrigues Pinto, conta: 

- A gente tinha nossa casa antes, mas eles in
ventaram um laço lá de cima, disseram que a gente 
morava mais a mãe e os papéis já vieram assinados. 
Não sei como eles acharam meio de inventar isso, 
todas vezes que eles foram lá, a gente tava na nos
sa casa, nunca na da mãe, tiraram até fotos. Mas a 
gente teve que sair de lá forçado no dia 16 de no
vembro. Então já faz 5 meses que botaram a gente 
pra correr de lá, derrubaram nossa casa. 

Hoje, a família de Raimundo e do irmão vivem 
provisoriamente na sede do reassentamento. 

- O próprio pessoal do Ceste botou a gente aqui 
e a gente não tem pra onde ir. Na semana passa
da, o pessoal do Ceste veio com um papel da jus 
tiça e disseram que a gente tem 24 horas pra sair. 
Mas, nós não saímos não, a gente não vai sair sem 

saber onde eles vão botar a gente dessa vez. Foram 
eles que apanharam a gente de dentro da nossa casa 
e colocaram nós aqui. É uma situação triste o que 
querem fazer com nós. 

0 papel apresentado a Raimundo como uma or
dem de despejo, na verdade, era um ofício extraju
dicial feito pelo próprio Ceste. 

Em Babaçulândia, os pescadores estão sem pei
xe. Se tivessem o peixe, estariam sem comprado
res. Isso porque muita gente acredita que, depois da 
barragem, o peixe do rio Tocantins é impróprio para 
consumo. 0 boato começou depois que, com o tes
te das turbinas, toneladas de peixes morreram em 
Estreito, Maranhão. 

Luiz Abreu de Moura, pescador e morador de 
Estreito, conta o episódio: 

- Morreram os peixes que estavam pra migrar, 
quando a usina abriu a casa, a ensacadeira, eles en
traram. Os peixes pensaram que era rio né, eles so
bem as corredeira pra fazer a desova. Aí eles foram 
parar no pé da turbina e quando o Ceste fez a tur
bina funcionar, com toda rotação que tinha direito, 
não deu outra: morreu um monte de peixe. Só no 
primeiro dia, 23 de abril, foram retirados dois cami
nhões de peixe morto daqui. Daí continuou retiran
do o pescado. Aí tá faltando pescado num monte de 
municípios por aqui, porque o peixe é migratório, 
ele vai andando. 

Mas o povo não vive só de reclamação, tam
bém vai à luta. Em Estreito, todo mundo conhece a 
história de Dona Magnólia, moradora de Carolina, 
no Maranhão. Dona Magnólia, indignada, ganhou 
fama na região por ter participado do acampamen
to e da marcha de 13 dias organizada pelo MAB 
caminhando com muletas. 

- Eu caminhei de muleta de Araguaína ao Estrei
to, não precisei de carro, de nada. 

Indagada sobre o motivo de sua revolta com o 
Ceste, ela se emociona: 

- Foi muito triste minha situação, o pessoal do 
Ceste foi lá e enterrou minha casa no ano passa
do. Na época, eu tinha ido operar de uma perna na 
Bahia. Aí eles disseram que foram me procurar e eu 
não estava na casa, então não tinha dinheiro pra 
mim. Eu ganho só um salário, já tem um ano e três 
meses que eu tô pagando aluguel e eu mal consigo 
pagar. Agora eu moro assim de frente ao escritório 
do Ceste, mas larguei de ir lá reclamar, eles disse
ram que eu não tinha que tá lá. Eu já chorei muito, 
nem água tem pra chorar. Porque é um sofrimen
to você viver de um salário e pagar o aluguel, tem 
vezes que o dinheiro não dá, minha filha. Tudo que 
eu queria era minha casa, me dando minha casa, me 
deram tudo na minha vida. 

Para pagar os R$ 200 de aluguel depois que 
perdeu a casa em que morou por 37 anos, Dona 
Magnólia está trabalhando de cozinheira numa casa 
da cidade, mas ainda assim depende da cesta bási
ca conseguida pelo MAB. Ela é mais uma dos mui
tos prejudicados por um progresso impositivo e con
centrador. (Leia mais em nosso site). 

Débora Prado é jornalista. 
* Com colaboração de Marina Pita. 
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Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 15, n. 173, p. 13-14, ago. 2011.




