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Marli Gazzoni - ao fundo, Lago do Campo, MT.

<< "Seu" Valdomiro, Joaquim "Preto", Alvaro Coutinho e João Avelino (a partir da
esquerda).

"Era uma vez quatro Soldados...
Um conversava com a mata, outro entendia os bichos,
o terceiro falava com o rio, e o quarto traduzia a língua
deles para mim.
O tempo não existia ao redor deles... eram como
meninos experienciando junto com a natureza em
eterna transformação.
Sua luta não tem nome mas é conhecida por uma cor:
verde, a que se atribui à velha e renovada esperança.
Com eles lutei uma batalha, em trilhas que me
ensinaram que para conquistar a paz preciso vencer a
mim mesma." (Marli Gazzoni)

"A cada Amigo que fiz, em minhas andanças pelo
sertão do Araguaia... pelos sonhos que me tem sido
permitido sonhar." (Alvaro Coutinho)



rio Araguaia - praia dos padres -
MT.



Onça pintada - ocorre em quase todo o médio Araguaia.
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rio Araguaia - barra do rio Cristalino (à direita, na foto) - MT.
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Lagoa no Mato Grosso, próximo a praia dos Padres.

O sempre abundante Jacaré.

Apresentação
Casos de amor não podem ser razoavelmente
explicados. Acontecem!
A relação existente entre os autores e o Araguaia
foge ao compreensível. Foi caso de amor à primeira
vista.
A diferença se prende apenas a datas. Um veio a
primeira vez em 1972 e viu um Araguaia ainda bruto.
Voltou inumeras vezes e por final radicou-se em suas
beiras, a partir de 1991.
A outra teve esse primeiro contato no final de 2005 e
um ano após estava de volta.
Este pequeno ensaio poético-fotográfico fala um
pouco de Araguaia; mostra um poema que não é
inédito, porquanto já publicado em alguns periódicos
- A Província do Pará (Belém-PA), O Popular
(Goiânia-GO) e outros -, mas que se mantém atual e,
aqui, ganha a roupagem brilhante das belas imagens,
compondo uma interessante ode à natureza vibrante
ainda presente no coração brasileiro.
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Gavião Carcará, comum na região.

Breve histórico
O  Araguaia tem características próprias de um rio de
planície, com um desnível pouco acentuado na maior
parte de seu curso, algo em torno de 2.000km, desde
sua nascente - próximo ao Parque Nacional das Emas,
em Goiás - até desembocar no rio Tocantins, na
tríplice divisa do Pará, Maranhão e Tocantins.
Apresenta modesta profundidade média, águas ricas
em sedimentos e um acentuado processo de
assoreamento - parte devido a ação da natureza e
parte em função da intervenção do homem,
notadamente a devastação da mata ciliar.
Em seu curso médio oferece uma biodiversidade
incrível e bifurca-se para formar a maior ilha fluvial
do mundo - a ilha do Bananal -, em sua maior parte
reserva indígena, inteiramente situada no Estado do
Tocantins. O braço direito é chamado de Javaés e
recebe importantes afluentes tais como o Formoso e o
Urubu.
À esquerda, a partir de Barra do Garças, o Araguaia
recebe o Garças, o Cristalino, o rio das Mortes e o
Tapirapés. À direita devem ser citados o Vermelho,
Tesouras, do Peixe e Crixás-açú.

<<  bela paisagem, em Aruanã - GO.

9



10



Recantos de sonho e mistérios

Região conhecida mundialmente pela riqueza de sua
fauna aquática, terrestre e aérea. Inúmeras espécies de
peixes, com destaque para os gigantescos Pirarucu,
Piraíba e Pirarara, além do saboroso e esportivo
Tucunaré. Mamíferos tais como a Anta, Capivara,
Queixada, Cervo, Veados, Lobo, Tatus, Tamanduá e a
Onça - parda, preta e pintada -.
As aves são um espetáculo à parte: bandos de
Colhereiros róseos, Jaburus(ou Tuiuius), Garças,
Maguaris, Jacus, Ciganos, Mutuns, Tucanos, Emas,
Siriemas, Socós, Mergulhões (ou Biguás), Gaviões,
Inhumas e uma infinidade de passarinhos das mais
variadas tonalidades e hábitos. Os répteis e quelônios
completam a diversidade animal, com várias espécies
de jacarés, serpentes, tartarugas, jabutis e lagartos.
Ao longo de todo seu percurso, banha diversas
localidades que, devido ao rio e suas belas praias,
oferecem potencial turístico relevante.
Em Goiás, temos Aragarças, Aruanã, Bandeirantes
(município de Nova Crixás) e Luiz Alves(Município de
São Miguel do Araguaia).
Já no Mato Grosso encontramos Barra do Garças,
Cocalinho, São Félix do Araguaia, Luciara e Santa
Terezinha.

<< lago com margens inundadas, em Aruanã - GO.
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Palmeira tucum, detalhe dos frutos.

O Tocantins tem Caseara, Araguacema, Couto de
Magalhães, Xambioá e Araguatins.
e por último, no Pará, vemos Santa Maria e Conceição
do Araguaia.
Araguaia significaria rio das Araras ou Papagaio
Manso, no dialeto tupi. Os Karajás chamam ao rio
Berocan ou Behokan(nota-se alguma imprecisão
quanto à grafia), que significaria rio grande. As
extensas praias de areias brancas e limpas são uma de
suas características mais marcantes.
Os índios, únicos humanos a habitar essas plagas em
tempos longínquos, sempre tiveram sua vida ligada ao
rio e começaram a experimentar a miscigenação com o
civilizado, a partir das primeiras bandeiras originárias
de São Paulo.
Era sua garantia de subsistência - caça e pesca - e a
principal via de transporte. Sempre o reverenciaram e
souberam com ele conviver.
Com o desbravamento do oeste e a ocupação
sistemática do homem dito civilizado, terminaram por
se ver reduzidos a pequenas comunidades que
guardam muito pouco da cultura original e dos
costumes de seus ancestrais.

<< a mata inundada, nas beiras dos lagos.
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Mutum. Ave de porte, hábitos diurnos.

A fixação do homem civilizado primeiro se deu
motivada pelo extrativismo mineral. Depois isto
modificou-se para o uso do solo, notadamente, na
formação de pastagens e criação de gado de corte,
além do extrativismo vegetal - extração de madeira
nobre - que ocorre predominantemente no Pará e
parte norte do Mato Grosso.
Em paralelo, ganhou força a atividade da caça e da
pesca, com afluência de caçadores e pescadores de
todos os pontos do Brasil, o que não tardou a mostrar
sinais preocupantes para a região. Com a proibição da
atividade da caça, restou a pesca como uma prática
supostamente turística, mas sem uma das principais
características do turismo enquanto atividade
profissional: a permanência com pernoites em
estabelecimento de hospedagem.
No princípio eram grupos que acampavam nas beiras
e praias do rio, traziam tudo, inclusive alimentação e
bebidas, de seus locais de origem. Levavam o peixe;
nada deixavam, a não ser lixo, doença e problemas
sociais.

Aspectos sócio-econômicos
<< o belo espelho das águas.
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Veados Campeiros. Varjão do Araguaia.

Reflexos da alma

Aos poucos, surgiram os empreendimentos de
hotelaria, barcos-hotéis, pousadas rústicas. Contudo, a
exploração indiscriminada e predatória, inclusive com
a prática sub-reptícia da pesca profissional intensiva
(notadamente do Pirarucu), fez com que no final da
década de 80 e início dos anos 90, começassem
movimentos no sentido da regulamentação da pesca
ou do turismo de pesca, visando deter a degradação
então visível das riquezas naturais do Araguaia.
Em 2000, o Estado de Goiás impõe, através de seu
organismo ambiental estadual, medida impeditiva ao
transporte de qualquer quantidade de pescado em todo
o seu território. Em que pese a possível boa intenção,
a forma como foi arquitetada e implementada  a
medida gerou polêmica, causou inúmeros prejuízos
aos ribeirinhos e empreendedores do ramo de hotelaria
e levantou uma celeuma considerável. Mais tarde,
houve flexibilização.
Mas também é inegável que, truculenta, arbitrária e
até ilegal - como sustentaram alguns(inclusive nós!) -
a ação terminou contribuindo para arrefecer os níveis
de degradação da fauna aquática do Araguaia (pelo
menos no médio Araguaia).

17
<< Jacaré, nadando no Araguaia.
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... e restituido vivo à natureza.

Na pesca puramente esportiva, o peixe é capturado...

O grande problema é a diversidade da legislação e suas
incoerências. Há, nada menos, que três limites
diferentes para o transporte de pescado permitido no
Araguaia. Uma regra para Mato Grosso e Pará (os dois
Estados optaram por uma Lei estadual). Uma
específica do Tocantins (adotou a Portaria) e outra de
Goiás (também baixada por Portaria).
Assim, cada Estado olha o Araguaia de forma
particular, quando na realidade temos alí um rio de
jurisdição federal, onde a área federal parece se omitir
em favor da "salada" legisferante Estadual. Isto pode
ser propício a qualquer coisa, inclusive à corrupção,
menos aos interesses que deveriam prevalecer -
públicos, sociais e ambientais.
É ainda justo, que se registre uma crescente
modificação comportamental, que vem surgindo
naturalmente a partir da afluência de uma nova
demanda: o turismo de pesca esportiva, com ênfase
para a modalidade do "pesque e solte". Segundo os
praticantes da modalidade, o peixe é capturado,
fotografado e em seguida restituído vivo e íntegro a
seu ambiente de origem.
Incentivada pela mídia, pela imprensa especializada,
apoiada pelas organizações de caráter público ou

19

<< ...fotografado (belo exemplar de Pirarara)...
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Macado Guariba (fêmea). O macho é todo escuro.

privado, governamentais ou não, a nova prática deu
alento aos que defendem um ambiente sadio para o
Araguaia.
Possivelmente estejam se formando as bases para um
novo patamar de atividade turística, hoje com carac-
terísticas de turismo de fato, na região.
Houve também tentativas, algumas históricas, de
transformar o Araguaia em hidrovia. É uma questão
polêmica ao extremo, mas uma coisa é notória:
esbarrou na opinião pública, que não admite sequer
discutir o assunto. Contudo, enganam-se os que
acreditam que o caso esteja sepultado. Não está. São
cifras impronunciáveis; grandes demais para silenciar
a cobiça dos grandes grupos interessados. Mas está
em fase de hibernação, aparentemente.
Hoje, a internet deu visibilidade maior ao Araguaia e
pode se constituir em ferramenta valiosa para seus
novos atores. Há vontade de ordenar, organizar,
profissionalizar o turismo na região. Esbarram em
inúmeras dificuldades - estruturais, legais, financeiras,
institucionais e, talvez as mais importantes, culturais -
mas existe essa vontade e isto já é algo que faz a
diferença.

<< Jacus-Ciganos. Ocorrem em bandos.
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A Capivara pode ser vista em toda a região.

Começa-se a falar em turismo ecológico e de
contemplação, em substituição ao turismo
estritamente de pesca - e este, focando o aspecto
esportivo, sem sacrifício do peixe -.
A vontade é uma mola-mestra e disto, é possível que
nossas gerações futuras consigam herdar o Araguaia
razoavelmente preservado e conscientemente
gerenciado. As sementes vem do berço, crescem com
as novas inteligências, que já nasceram ouvindo falar
em ecologia e em preservação do ambiente, por
inteiro.
Lutamos por isto; acreditamos nisto e por isto,
convidamos você, Amigo leitor, a vir conosco,
conhecer nosso amor pelo sertão do grande rio dos
Karajás, Javaés, Tapirapés, Xavantes, Urubus e Avá
Canoeiros. O grande sertão do Araguaia!

<< na época chuvosa, a exuberância do varjão.
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O Araguaia, em Aruanã, Goiás

Pálida claridade, apenas insinuada no horizonte
plano e distante.

Grito do Quéro-Quéro, ferindo o silêncio da noite
que se despede em madrugada cinzenta e fria.

ARAGUAIA, MEU AMOR
(Em defesa de nossas riquezas naturais)<< o espetáculo magnífico do amanhecer.
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Espelhos da natureza...

Além, quebrando a monotonia do imenso espelho
líquido, emoldurado por brancas areias, o arfar do
Boto deixa, como fugidia lembrança, o rebojo que se
desfaz em largos e concêntricos círculos.

Mas o tempo é inexorável e já o céu se tinge de
dourado, prenúncio de nova manhã. E, quando
retorno do vôo fugaz dos Patos, que passaram em
busca da lagoa, recebo na face o beijo ardente do
cálido sol de julho.

<< Botos, da espécie cinzenta ou tucuxi.
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Canoa, canoa...

Agora já o posso ver em toda plenitude. Água clara
perdendo-se na distância. Rio-vida, berço de tanta
criação.

Araguaia, meu imenso amor.

Seus banzeiros, seus remansos, suas corredeiras, sua
paz...

<< paisagens que surpreendem a todo momento.
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o Mutum é uma ave que pode ser amansada com facilidade

Essa louca paixão tem se renovado por já treze
longos anos, quando, numa manhã como a que se
tentou descrever, alí estava eu, tal qual adolescente
ante seu primeiro romance, mudo, extasiado, refeito
em sonhos há muito esquecidos.

E de lá para cá, a cada retorno às suas areias claras;
às suas matas qual preciosas esmeraldas; às suas
águas plenas de vida, são lágrimas que rolam
silenciosas pela face, ao constatar o que tem sido
feito de você, ao longo desse tempo.

<< a pose do Veado Campeiro sugere uma pintura, uma tela.
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Jacaré Papo-Amarelo, o mais encontrado no Araguaia.

Quando procuro o Jacaré-Açu - aquele Arurá imenso
- que hoje cheira a lenda ou estória de pescador, mas
que Couto de Magalhães já citava em mil oitocentos
e antigamente, e que (o jacaré) era meu conhecido
velho lá da boca do Lago do Avião - perto da barra
do Rio do Peixe -, só encontro arremedos de
lagartixas, poupadas não-sei-como à sanha dos
vândalos de fim-de-semana, que de mato só
entendem que tem mosquito e malária.

<< pela manhã, o orvalho cobre os campos e as plantas...
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Alma-de-gato, os ribeirinhos dizem que esta ave tem "sete vidas".

O Jaburu, ultimamente, anda disputando aos aviões a
primazia pelo mais alto espaço aéreo possível. Coisa
lá pelos mil e tantos metros de altitude. Bem fora do
alcance das papo-amarelos da vida. Por via de
dúvidas, gente da cidade é mesmo meio biruta; talvez
já ande comendo até carne de urubu, que se dirá de
Jaburu. Penso que deviam mesmo era pegar a
espingarda - com mira e tudo - e...

Deixa prá lá. Aliás xingar não iria mesmo adiantar...

<< imenso cardume de Jaraquis em pleno processo de desova.
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Com hábitos diurnos e noturnos, a Capivara é fácil de fotografar.

Dizem que lá para as bandas do Lago da Piratinga, um
pouco abaixo de Porto Luiz Alves, a Piranha é tanta
que já anda se entredevorando aos bandos, tanto nas
águas quanto nas areias das praias. Também pudera.
Com a destruição do Jacaré e do Pirosca (Pirarucu),
dos quais a primeira é alimento, e a desestruturação
da família, da qual a última é conseqüência, foi
rompido, no primeiro caso o equilíbrio ecológico que
a natureza sábia soube manter através de milênios, e,
no segundo caso, o equilíbrio moral, base da vida em
sociedade e responsável pela estabilidade de sua
instituição basilar.

<< a perfeição do reflexo chega a confundir os sentidos...
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Espelho d'água...

E a Tartaruga, Tracajá & Cia.? Dessas não quero nem
falar. A dor já é tanta... Socorram-me Onças e Antas,
que de todos o Homem parece ser mesmo o pior
animal.

E o que ele não faz, manda seu criado, o Fogo, que
em horas destrói o que a natureza levou
pacientemente uma eternidade para construir.

E assim fico eu, desesperado, vendo meu amor ser
destruído.

<< belo exemplar da Tartaruga da Amazônia.
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 Tartaruga. A carne saborosa chegou a ameaçar a espécie.

A canoa leve vai descendo o rio. Silencioso, remo
apenas acariciando seus líquidos cabelos. Qual
obstinado Caraíba, sigo, buscando desvendar seus
recantos de sonho e mistério.
O dia vai chegando ao fim.
Impotente, só tenho a palavra, com a qual tento em
vão parar lixo, pesticidas, balas, fogo e consciências
adormecidas.
Diante da omissão de muitos, da incompetência de
outros, dos interesses e da desonestidade de tantos
que contemplam a destruição sistemática de nossos
valores, é imensa a minha dor.

<< o pôr-do-sol no Araguaia ganha uma dimensão particular e única.

41



42



O equilíbrio da natureza é delicado e sutil. O homem devia compreender isto...

A noite chega sobre o Rio-Mãe, e só, olhando as
águas escuras, de dentro do peito, através das
lágrimas, brota um grito rouco:

NÃO MATEM O ARAGUAIA; NÃO DESTRUAM
O MEU AMOR.<< cenários impressionantes fazem o homem se sentir pequeno.
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Pescando, ao cair do sol.

De 1985 -, quando foi escrito o poema visto nas
páginas anteriores, para cá, muita coisa mudou no
Araguaia.
A pesca ganhou uma regulamentação mais restritiva,
houve um despertar da consciência preservacionista -
até mesmo nas populações ribeirinhas -, as pessoas
parecem se preocupar um pouco mais com o futuro do
rio e da região.
Em 2006, o Araguaia foi alvo de importante trabalho,
desenvolvido pelos pesquisadores Gérard e Margi
Moss, dentro do calendário previsto no Projeto Brasil
das Águas. As impressões preliminares sobre a
expedição - que cobriu toda a extensão do rio -, estão
publicadas no site do Projeto
(www.brasildasaguas.com.br) sob a forma de um
"diário de bordo",  e merecem ser conhecidas e
refletidas.
Mas ao mesmo tempo em que nosso senso de justiça
impõe essas constatações, ainda se vê muita ação
danosa ao ambiente e à biodiversidade, ao longo de
toda a bacia.
A questão da necessária proteção que deve ser dada

Concluindo

45

<< A imponência das grandes árvores.
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Mantas de Pirarucu. A ação predatória em busca do lucro fácil.

à mata ciliar precisa ser melhor discutida, com a
participação consciente de todos os atores envolvidos.
Uniformidade na legislação sobre a atividade da pesca
- que precisa se restringir à subsistência dos
ribeirinhos e a puramente esportiva para o turismo -, é
fator essencial e interfere no gerenciamento da ação
fiscalizatória e de manejo, necessárias.
Responsabilidade, ao pensar soluções como a
implementação de hidrelétricas e a hidrovia, que
obrigatoriamente precisam ser pensadas à luz de seus
reflexos negativos para as gerações futuras.
O grande projeto de lavoura irrigada, em implantação
no povoado de Luiz Alves é outra obra que requer, no
mínimo, alguma reflexão. Tal como idealizada, chega
a ter conotações até poéticas. O aproveitamento do
potencial da várzea inundável, com um moderno
sistema de comportas e canais de controle, produzindo
alimento de qualidade e a custo razoável, e ainda
oferecendo a possibilidade de um rico campo de
pesquisa e estudo científico... São argumentos fortes.
A contabilidade ambiental - favorecendo viveiros

47

<< A grande rede de malhar, ferindo a linda paisagem.
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O rio cheio invade as matas.

para a fauna ictiológica e promovendo o florestamento
do entorno - parece ser ou conter uma promessa
positiva.
A elevação no nivel de qualidade de vida das
populações envolvidas, quer pela geração de postos de
trabalho, quer pelo incremento de receita social ou até
mesmo pelo fator contributivo na balança nacional da
produção de alimento (grãos, notadamente) são
elementos forçosamente a ser considerados.
Mas - e aí vem sempre o eterno mas -, os fatos e as
evidências conjunturais tem apontado para a
concretização do idealizado? O projeto implementado
- a parte já existente -, de fato, se parece com o retrato
mostrado no papel? Esta é a questão para ser
digerida...
O homem, quando intervém no ambiente, por melhor
que sejam suas intenções e propósitos, causa
desequilíbrio em algo cuja compreensão e mecanismos
estão muito além da mais brilhante inteligência que
possa existir na espécie humana.
Diríamos que é sábio, ter isto sempre presente.
É como caso de amor. Simplesmente ocorre.

49

<< A delicada engenharia dos marimbondos
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Glossário
Anta - mamífero comum nas matas e campos do Araguaia. É o maior
animal selvagem terrestre que ocorre no Brasil.
Arurá - nome pelo qual é também conhecido o jacaré-açú
(Melanosuchus niger) ou jacaré negro da Amazônia. Espécie
agressiva, chega a atingir além dos 6 metros de comprimento.
Banzeiro - agitação da água do rio, em fortes marolas ou mesmo
ondas, causado pela ação do vento forte. Comum no Araguaia, pode
ser perigoso para embarcações. Há casos conhecidos de acidentes
provocados por banzeiros, inclusive com perda de vidas.
Boto - mamífero aquático, semelhante ao golfinho do mar. Há pelo
duas espécies de boto no Araguaia, o cinzento ou tucuxi, mais
comum, e o cor-de-rosa. Alimentam-se de peixe e vem
constantemente à superfície para respirar.
Caraíba - povo primitivo que habitava o norte da América do Sul e
Amazônia. Nome também de uma árvore de flores amarelas,
semelhante ao Ipê amarelo.
Corredeiras - lugares onde o rio se desloca com maior rapidez, quer
pelo estreitamento das margens ou em decorrência de pedras, paus
ou quaisquer outros acidentes que provoquem o acelerar da corrente.
Couto de Magalhães - (1837-1898) historiador, antropólogo e
estadista. Pioneiro da navegação do Araguaia, desbravador e
profundo conhecedor do interior brasileiro.
Esmeralda - pedra preciosa de cor esverdeada e grande valor.
Jaburu - ou Tuiuiu, ave de grande porte, pernalta, semelhante
ligeiramente a uma cegonha. Anda aos bandos ou em pares e
costumam ser vistas nas longas praias do Araguaia onde buscam se
alimentar de peixes. Voam a grande altitude, aproveitando as
correntes ascendentes.

Malária - febre intermitente causada por virus e decorrente da picada
do mosquito transmissor. Pode levar à morte.
Quero-quero - Ave bastante comum na região, de vôo rápido e
costumes tanto diurnos quanto noturnos. Parece não dormir nunca,
ocorre próximo a rios e lagos e põe seus ovos no chão.
Papo-amarelo - como é chamada a antiga carabina de repetição da
marca Winchester americana, muito utilizada antigamente na região
para a caça de animais de grande porte, inclusive a onça pintada. O
nome é dado também a uma espécie de Jacaré, muito comum no
Araguaia.
Piranha - peixe extremamente voraz, dotado de dentes afiados,
encontrado em abundância na região. Pode ser perigoso em lagos ou
águas paradas. Nome também aplicado à mulher vulgar, que pratica a
prostituição ou é dada a prosmiscuidade sexual.
Pirosca - nome também dado ao Pirarucu(Arapaima gigas). Peixe
gigantesco e cuja carne, salgada e seca, assemelha-se bastante ao
bacalhau.Ocorre na Amazônia e no Araguaia.
Remansos - locais em que a água parece estar parada. Ausência de
corredeira ou corrente do rio.
Tracajá - quelônio menor que a tartaruga, cuja carne e ovos são
bastante apreciados nas beiras do Araguaia.
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foto: João Avelino

foto: A.Coutinho

Texto: Alvaro Coutinho, inclusive o poema Araguaia, Meu Amor (escrito
em Brasília, 1985).

Fotos: A.Coutinho - págs.3 a 7, 9, 11, 13, 15, 17(embaixo), 18, 19(no
alto), 21, 23, 24, 29, 31, 33,  e 35
M.Gazzoni - todas as páginas cheias(exceto a 18 e 24), mais a 17(no
alto), 19(embaixo) 25, 27, 37, 39, 41, 43, 45, 47 e 49.
Capa - foto  menor: M.Gazzoni, foto maior: A.Coutinho.

Edição e diagramação: A.Coutinho, janeiro/2007 - utilizando software D-
Book Full ver.3.1.7.73.

Copyright © 2007, A.Coutinho - todos os direitos reservados.
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Álvaro Coutinho - 59, carioca(Rio de Janeiro/RJ.), trocou a segurança e
conforto material de um cargo efetivo e estável, no Poder Judiciário
Federal (Justiça Militar), pela incerteza e rusticidade do sertão brasileiro.
Radicado em São Miguel do Araguaia, Goiás, desde 1991, dedica-se ao
desenvolvimento na web, serviço receptivo turístico, fotografia e a
escrever sobre o Araguaia - sua natureza, seus problemas, sua beleza,
sua gente.

Marli Gazzoni, 40, gaúcha(Nova Prata/RS.), é servidora pública federal
(Justiça do Trabalho) em sua cidade natal. Adora o turismo ecológico-
contemplativo e de aventura, já tendo viajado meio mundo com este
objetivo. Conheceu o Araguaia em 2005 e simplesmente se apaixonou
pela região. Já visitou Aruanã e Luiz Alves, em Goiás, e a região da
barra do Cristalino, no Mato Grosso. Tem a fotografia como hobby.

www.rioaraguaia.com.br www.mestrehugo.com.br

referência na web: design by
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