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“Meu Pai, se for pra eu ir, me leve agora, não me  

deixe aqui sofrendo de dor...” 

 

Valdenei Santos (sobrevivente) 
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APRESENTAÇÃO 
 

 O mais impactante naufrágio envolvendo moradores 

da cidade de Parintins, localizada no estado do Amazonas, a 

369km da capital Manaus, aconteceu no dia 29 de setembro 

de 2005 com o impacto entre o Barco Motor Almirante 

Sergimar e duas balsas, em frente à comunidade São 

Sebastião, na cidade de Urucurituba – AM. De acordo com o 

relatório feito pela Marinha, a tragédia levou a óbito 17 

pessoas e o desaparecimento de outras 07, deixando 43 

sobreviventes. Entre as pessoas que haviam na embarcação 

de madeira, estavam crianças, adultos, e idosos. O barco 

motor Almirante Sergimar, do proprietário Rosinaldo Luiz 

Rossi, saiu de Parintins rumo à capital do Amazonas, 

Manaus, às 12 horas com tripulação e passageiros somando 

aproximadamente 67 pessoas. 

 O presente livro reconstitui a tragédia através de 

depoimentos dos sobreviventes, famílias das vítimas, e do 

inquérito concluído pela Marinha e Polícia Civil.  Aqui 

fizemos descobertas de informações antes nunca divulgadas, 
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sejam através de reportagens ou outros produtos jornalísticos 

e acadêmicos. Dados inéditos e assustadores sobre o motivo 

da tragédia, como controvérsias entre os responsáveis pela 

embarcação Almirante Sergimar, nas quais revelam a causa 

do naufrágio.   

Nós escolhemos nove personagens, mas com o intuito 

de uma melhor compreensão do leitor sobre a tragédia, 

selecionamos como protagonistas do livro o casal Valdenei 

Santos, sobrevivente, e José Saúde da Costa, desaparecido. 

Valdenei descreveu os últimos momentos ao lado do marido, 

e contou como conseguiu sobreviver ao naufrágio e as 

diversas debilitações depois disso.  

 O primeiro momento do livro se direciona a descrição 

do dia da viagem, bem como a contextualização da família 

protagonista. Durante a leitura são incluímos pontos de 

vistas diferenciados, isso ocorre por meio dos outros 

depoimentos, inseridos de forma dinâmica com a história de 

Val.  

 As cenas para descrição do desespero dos passageiros 

no momento do naufrágio, contam com as lembranças 

minuciosas dos sobreviventes, mas, também, é feita com o 



9 

 

auxílio do relatório oficial, que deu o suporte para conclusão 

do inquérito.  

 O segundo capítulo relata com detalhes o resgate dos 

sobreviventes, feito pelo menos duas horas após o naufrágio. 

Nele, será possível acompanhar a angústia sentida por essas 

pessoas a espera de um socorro em meio à escuridão e 

agarradas aos destroços da embarcação espalhados pelo rio. 

Aqui será descrita a busca pelos corpos das vítimas, e o 

desespero dos familiares a espera de notícias de seus entes 

queridos.  

 Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, o 

terceiro capítulo apresenta o papel da imprensa parintinense 

na cobertura da tragédia. O relato dos jornalistas Neudson 

Corrêa e Floriano Lins, sobre a manhã do dia 30 de setembro, 

contribuíram para noticiar as primeiras informações, via 

rádio à população. Na visão desses profissionais, podemos 

acompanhar a identificação dos corpos, o trabalho dos 

bombeiros, da capitania dos portos, e familiares que se 

deslocaram de forma independente para o local da tragédia, 

na esperança de reencontrar seus parentes.  
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 A conclusão do livro é feita por meio de depoimentos 

que se contradizem. Aqui é descrita a versão do dono do 

barco Almirante Sergimar e de seus comandantes, assim 

como os responsáveis do barco empurrador Jean Filho LII. 

Isso tudo por meio dos documentos emitidos pela Marinha 

que comprovam o real motivo do naufrágio. Essas 

informações nunca foram divulgadas porque o inquérito foi 

concluído somente um ano depois do naufrágio, e 

disponibilizado somente para alguns sobreviventes e 

familiares, sem o conhecimento da imprensa local. Mas nós 

tivemos acesso a esses documentos e utilizamos para a 

construção deste livro. 

Essa reconstituição esclarece com detalhes e sem 

entrelinhas, como ocorreu o maior naufrágio do baixo 

Amazonas. As conversas e os eventos foram registrados de 

forma mais apurada possível, e de acordo com as lembranças 

dos personagens. Portanto, navegue conosco, mas tenha a 

percepção de que essas coisas não são fáceis de contar!  
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VIAGEM MARCADA 
 

Amanhece em Parintins 

 

Os primeiros raios de sol iluminavam as ruas de 

Parintins na manhã de quinta-feira do dia 29 de setembro de 

2005. Por volta das cinco horas, a ilha já começava a acordar. 

Aos poucos se viam motociclistas, tricicleiros em busca de 

corridas, padeiros com cestas cheias de pães no bagageiro da 

bicicleta, comerciantes abrindo as portas dos seus 

empreendimentos, e funcionários nas ruas, se deslocando 

para mais um dia de trabalho.  

Eram quase seis horas da manhã quando o trânsito se 

tornou mais intenso e já se podia ver estudantes indo para a 

escola, uns a pé, outros de bicicleta ou sendo levados pelos 

pais. Dentro das casas se ouvia as rádios locais transmitindo 

as primeiras notícias do dia. 

- Bom dia, bom dia, ilha tupinambarana! – Dizia o 

locutor usando um termo comum entre os moradores, para 

nomear Parintins. 
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Na Avenida Paraíba, uma das ruas mais 

movimentadas da cidade, morava a família Costa. A esposa 

Valdenei Santos, o Marido José Saúde, e as três filhas tinham 

uma casa amarela de alvenaria, nesta via da Zona Oeste da 

cidade. A residência possuía quatro quartos, além de sala e 

cozinha. 

Val tem 39 anos, é morena, alta de cabelos cacheados. 

Ela acordou antes das sete horas da manhã, e logo em 

seguida, José Saúde, de 49 anos, também despertou. Após a 

higiene pessoal, o casal foi para a cozinha e preparou o café 

da manhã, enquanto as filhas ainda dormiam. 

Saúde era moreno, alto, forte e tinha cabelos escuros. 

Ele estava desempregado há quase nove meses, e nessa 

quinta-feira daria o ponta pé para uma nova possibilidade de 

trabalho. O professor de Filosofia estava disposto a ir para 

outro ramo, desde que retornasse a trabalhar. Então o pai de 

família decidiu comprar uma franquia da Herbalife, uma 

empresa global de nutrição. Por esse motivo, Saúde teve a 

necessidade de fazer a viagem para a capital de Manaus, pois 

teria um treinamento agendado para o início de outubro. 
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Naquela manhã, Saúde conversou com a esposa, sobre 

a viagem à Manaus, às 12h daquele dia, 29 de setembro de 

2005: 

- Querida, você achou estranho não nos informarem 

detalhes sobre o barco?– Indagou o marido. 

- Achei sim querido, mas, infelizmente, é a nossa única 

alternativa para hoje. – Falou Val em tom de preocupação.  

O casal precisava ir a Manaus o quanto antes para 

resolver as questões sobre o novo trabalho de José Saúde. Por 

isso, mesmo sem ter conhecimento que aquela seria a 

primeira viagem do barco Almirante Sergimar à capital do 

Amazonas, os dois compraram as passagens um dia antes, na 

quarta-feira, e as malas também foram arrumadas logo após 

a compra das passagens.  

Na casa da família Costa, as meninas acordaram e 

ainda sonolentas se direcionaram a mesa do café da manhã. 

Enquanto as filhas se alimentaram, Valdenei ligou para o seu 

pai, o taxista Gilberto Teixeira, para combinar a locomoção 

até o cais do porto. Ao desligar o telefone, Val e Saúde 

acompanharam as meninas em mais um desjejum, o casal 

aproveitou para explicar às filhas sobre a importância da 
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viagem do pai, e informá-las que ficariam com a tia Júlia 

Costa, irmã de Saúde. Deixaram também as devidas 

orientações para as filhas se comportarem no tempo que 

ficariam fora. 

Val e Saúde fariam 23 anos de casados em 2005, 

durante esse período tiveram três filhas. A mais velha se 

chama Luma Caroline, na época com 16 anos de idade, a 

mais parecida fisicamente com a mãe. A segunda é Maíra 

Monã, de 12 anos, e a caçula, com 10 anos, Kibelle Iamã. As 

filhas não questionaram sobre a viagem, pois os pais não 

passariam muito tempo longe, era apenas um final de 

semana sem a família completa.  

Por volta das nove horas daquele mesmo dia, 

Valdenei aproveitou para ir a Escola Estadual Dom Gino 

Malvestio, a dois quarteirões de sua casa. Val organizou 

alguns detalhes antes de sua partida. Ela é formada em 

Pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas, e por 

seis anos foi gestora da escola estadual de ensino 

fundamental e médio. Saúde também saiu pela manhã para 

buscar sua a irmã Júlia Costa, pois ao saírem para o cais, as 

crianças já ficariam sozinhas.  
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 A perda do emprego deixou Jose Saúde inquieto, pois 

ele não ajudava mais nas despesas familiares, quem o viu 

naquele dia, percebeu a empolgação para a partida.   Mesmo 

sabendo que o salário de Val como gestora era o suficiente 

para manter a casa, ele queria cumprir o dever de marido. 

Val não concordou com a iniciativa de Saúde, entretanto, a 

mulher o apoiou no novo empreendimento e tirou alguns 

dias de folga, para acompanhá-lo na viagem. 

 

Hora da partida  
 

 Por volta das onze horas o pai de Val, Gilberto 

Teixeira, taxista de 64 anos, buzinou em frente à casa da 

família. O casal rapidamente carregou as malas para o carro, 

o pai de Val os ajudou a pôr no porta malas. Maíra e Luma, 

filhas do casal, acompanharam os pais para a despedida em 

frente de casa. Kibelle, a filha caçula, estava na escola e já 

havia se despedido dos pais antes. Júlia, irmã de Saúde, 

também acompanhou a família até o portão.  

Após organizar as malas no carro, José Saúde, 

sempre carinhoso, foi para perto das duas filhas encostadas 

no portão e abraçou cada uma. 
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- Papai volta logo, tá filhas?! – Disse com dó de deixar 

as meninas.  

- Obedeçam a tia de vocês. – Orientou mais uma vez a 

mãe enquanto também abraçava as crianças.  

O casal entrou no carro e quando seu Gilberto, pai de 

Val, ligou o veículo, os dois abriram as janelas e acenaram 

para se despedirem mais uma vez. O cais do porto é longe 

uns 15 minutos de carro, da casa da família. Dentro do 

automóvel, seu Gilberto conversa com José Saúde sobre a 

nova possibilidade de trabalho com o seminário em Manaus. 

Val e Saúde chegaram ao porto de Parintins por volta 

das onze horas, e depois de se despedirem de Gilberto. Ao se 

deslocarem do estacionamento, foram caminhando para o 

barco com as malas nas mãos. Antes, porém, passaram pela 

portaria do cais, e depois foram direcionados para a 

passarela dos pedestres. Dali já podia ver qual era o barco 

que os levaria. 

Como de costume, no porto havia um corre-corre de 

carregadores e vendedores de passagens gritando: “vai 

viajar?”. Haviam vendedores ambulantes de queijo, bolinhos 

e marmitas, andando simultaneamente de um lado para o 
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outro até o último minuto, com o objetivo de venderem seus 

produtos antes de o barco partir. Também se podiam ver 

passageiros com bagagens nas mãos na corrida para alcançar 

o barco.  

O casal chegou próximo ao Almirante Sergimar, um 

barco de madeira, de dois andares, de cor azul e branca. 

Havia muita gente saindo e entrando. Por perto, tinham 

caminhões descarregando mercadoria com destino a 

Manaus. Quando entraram na embarcação, escolheram subir 

para o segundo andar, ataram [termo para usado para 

amarrar] as redes preparando-se para a viagem que 

durariam 24 horas até a capital, Manaus. Val e Saúde 

acomodaram as malas no piso do barco, e sentaram na rede 

para jogar conversa fora antes da partida, aproveitaram 

também para comprar marmitas vendidas por ambulantes 

que vão de rede em rede oferecer suas mercadorias.  

Passaram alguns minutos os motores ligaram 

anunciando a primeira viagem do Barco Almirante Sergimar, 

lá se foi à embarcação navegando no rio amazonas, na 

manhã de quinta-feira, 29 de setembro de 2005.  
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Com o barco alguns metros distantes do porto, o casal 

Valdenei e Saúde já estavam se preparando para almoçar, 

quando avistaram de longe um carro de frete com cinco 

meninas que acenavam do cais. Logo tocou o celular do 

rapaz que estava próximo de Valdenei. Deilson Jacaúna, de 

pele negra, baixo, com porte físico atlético era o mestre de 

capoeira das alunas atrasadas. O rapaz atendeu o celular 

enquanto olhava em direção do porto.  

- Alô Maria, o que vocês estão fazendo ai?– Perguntou 

Deilson. 

- Professor, negociamos um pacote com seu 

Rossynaldo, o dono do Barco. – Maria responde 

- Vocês atrasaram demais! Vou tentar conversar com o 

Rossynaldo, para retornar com o barco, e buscar vocês. – 

Disse o professor preocupado. 

- Obrigada mestre, vamos aguardar a resposta. – Logo 

em seguida Maria finaliza a ligação.  

Val e Sáude acompanharam a movimentação de 

Deilson com Jean, um aluno que o acompanhava. Eles 

estavam inquietos a procura de uma solução para as meninas 

que perderam a viagem.  
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Deilson ou Paquita como é conhecido, foi até a cabine 

do comandante para perguntar se teria a possibilidade de 

retornarem para buscar as meninas. Mas ele foi direcionado 

ao dono do barco Rossynaldo Rossy para falar sobre a 

possibilidade de retorno. 

- Não podemos fazer isso, o horário de partida havia 

sido estipulado! – Disse o proprietário da embarcação.  

- Mas o barco saiu antes do meio dia! – Deilson 

questionou irritado. 

Mesmo com a insistência de Paquita, aresposta foi 

negativa. O que restoufoi ligar para as alunas e explicar a 

situação. As jovens se conformaram com a notícia, e 

despediram-se desejando boa viagema Deilson e Jean. 

Passado o episódio, Valdenei e Sáude, que estavam 

sentados nos bancos laterais da embarcação, retornaram para 

a rede onde os dois estavam deitados, como era de costume 

nas viagens de barco do casal. Durante a viagem tranquila, 

os dois conversaram e deram algumas gargalhadas. Saúde 

também brincou sobre a cinta redutora que Val usava, 

“querida você gosta de viver apertada, por que não vai tirar 

isso?”.  A esposa, forçada a concordar, prometeu que tiraria 
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mais tarde quando fossem escovar os dentes. Com o vento 

fresco, típico das viagens de barco, e um clima agradável, os 

dois aproveitaram para dormir um pouco. 

Não distante de onde estava a rede do casal, estava 

Zomar Jander, na época com 29 anos, baixo, pele clara e 

cabelos escuros, sentado na rede, lendo um livro de conteúdo 

religioso. O rapaz interrompeu a leitura ao lembrar do 

momento inoportuno durante a partida. Zomar tentou 

colocar sua rede próxima da parede do camarote, localizado 

no final da área reservada para os passageiros, mas foi 

impedido grosseiramente por jovens altos e musculosos. 

O rapaz se recusou a discutir, pois sabia que estava 

em desvantagem, então procurou outro local para se 

acomodar. Contudo, ficou pensando o quanto aquelas 

pessoas haviam sido arrogantes com ele. Qual era a 

necessidade de brigarem por causa de lugar para pôr as 

redes? Como cristão, acreditou que tudo tem um propósito 

divino, talvez Deus estivesse o livrando de algo. Ele deixou a 

lembrança de lado e se apegou novamente à leitura. 

A tarde foi passando... O relógio apontou 17 horas, no 

primeiro andar se encontrava dona Maria dos Anjos, uma 
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senhora de 79 anos, morena, baixa, com traços indígenas, que 

estava sentada em sua rede penteando os cabelos da neta que 

acabara de tomar banho para jantar. Maria e seu esposo 

levariam a menina para Manaus em busca de tratamento 

médico. Juliana Rodrigues, de apenas nove anos, sofria de 

malária, e precisava urgentemente cuidar da saúde. A garota 

foi encaminhada para a capital, pois estava entre a vida e a 

morte.  

Às 18 horas, alguns passageiros aproveitavam o vento 

forte, e o som vindo da área de lazer localizada na parte 

superior do barco. No local, eram vendidos lanches e 

bebidas, os passageiros aproveitavam também para 

contemplar a paisagem, principalmente, o pôr-do-sol. Nesse 

horário, já dava para notar a presença de duas balsas a frente 

da embarcação. Logo chegou o horário do jantar, e 

algumaspessoas ainda estavam dormindo, como o casal Val e 

Saúde. No segundo andar, nos fundos da embarcação, a fila 

se formava para a refeição. Os passageiros serviam-se de 

salada, arroz, feijão, carne, e farinha. Depois que se serviam 

cada pessoa se dirigia para as laterais do barco, onde 

estavam mesas longas e finas com bancos, ou para as redes 
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comer a refeição. Após o jantar, outra fila se formava nos 

banheiros, chegou a hora de realizar a higiene pessoal antes 

de dormir.  

A noite estava sem lua, como de costume das viagens 

de barco, o clima estava ventilado. O barco Almirante 

Sergimar navegava pelo rio Amazonas, contudo, fez uma 

escalada próximo ao município de Urucurituba. Em paralelo 

a ele, pelo lado direito de quem vai para Manaus, vinha um 

empurrador [barco] que conduz as duas balsas da empresa J. 

F. de Oliveira navegação LTDA. As pessoas que se divertiam 

na área de lazer, percebiam o quanto as embarcações se 

aproximavam uma da outra, mas como esse tipo de situação 

é vista com frequência, ninguém achou estranho. 

Eram quase oito horas da noite e finalmente as luzes 

se apagaram para os passageiros dormirem. Ouviam-se 

apenas o som do motor do barco e ruídos de conversas dos 

passageiros. Na área de lazer, alguns se acomodavam nas 

cadeiras para assistir a novela das oito, na época, América, 

da emissora Rede Globo, enquanto nos andares a baixo, 

outras já estavam nas suas redes sonolentas, e cansadas 

depois de horas de viagem. 
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Val acordou, e ainda deitada olhou no relógio... Eram 

pontualmente oito horas da noite. Ela sentou na rede e 

chamou o marido para acompanhá-la ao banheiro. Eles 

levantaram da rede assustados e conversaram com alguns 

passageiros sobre o jantar. Uma mulher falou que a comida 

mal deu para os que foram para as filas, e já havia sido 

servido enquanto o casal descansava. Portanto, os dois 

haviam perdido a refeição. A esposa lembrou que eles 

precisavam escovar os dentes, e ela deveria retirar a cinta 

modeladora, pedido feito anteriormente pelo marido.  

 

O naufrágio 
 

Os dois caminharam pelo corredor do barco 

desviando-se das redes atadas. Porém, enquanto o marido se 

dirigia ao banheiro, Val se lembrou do creme dental e das 

escovas. Nisso, voltou para buscar sem avisar o marido. Foi 

quando ela começou a ouvir gritos desesperados. 

- Vai bater, vai bater! – Val percebeu que os gritos 

vinham das pessoas que estavam na balsa ao lado do barco. 

Logo em seguida, começou a gritaria dentro do barco 

Almirante Sergimar. Os passageiros que estavam dormindo 
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acordaram assustados, perguntando um para o outro o que 

estava acontecendo. Crianças começaram a chorar, e os 

berros de desespero dos que imaginavam o que estava 

prestes a acontecer eram ouvidos a todo o momento. 

Rapidamente, Saúde que caminhava para o banheiro, 

voltou para os braços da esposa. Juntos viram que o barco ia 

para o lado esquerdo na tentativa de ultrapassar a balsa. E 

assim, os dois perceberam que a balsa alcançaria a 

embarcação. Os olhos se abriram de pavor, um frio na 

barriga recepcionou o nervosismo. Val logo se desesperou! 

As pessoas começaram a passar correndo pelo casal, outros 

saíram atordoados das redes e foram para a lateral do barco, 

olhavam atentos uns para os outros na esperança de 

compreenderem a situação. Segundo os passageiros, parecia 

que aquele zigue-zague não era visto pelos comandantes. 

As pessoas da área de lazer levantaram-se e olharam 

para trás. Deilson e os rapazes que papeavam recuaram-se 

rápido antes do impacto. O capoeirista Paquita trançou os 

braços no corrimão [ferro que envolve a lateral do barco]. 

E de repente aconteceu um impactante estrondo entre 

as embarcações... 



25 

 

A balsa bateu na polpa do barco e jogou Deilson para 

frente do empurrador. Na tentativa de pular no rio, o rapaz 

foi arremessado com as costas no banheiro pelo lado de fora 

do Almirante Sergimar. Devido à força do impacto, três 

passageiros foram lançados para dentro da balsa, um deles 

bateu de frente como um contêiner [equipamento utilizado 

para transportar cargas] e desmaiou na hora.  

No momento do desespero, o casal se distanciou um do 

outro, mas ao tentar voltar para os braços da esposa, José 

Saúde sentiu a colisão, e colocou as mãos na cabeça para se 

proteger, mas foi sugado para o rio junto com o barco. O 

terror estava apenas no início! 

Já embaixo d’água, Val ficava se rebatendo e sentiu 

um dos destroços do barco a levar para o fundo do rio. O 

objeto parecia ser a escotilha [tampa do porão] do Sergimar, 

pois apressionou com muita força na parede do camarote do 

barco. Com isso, sua perna ficou presa e sentiu bastante dor, 

as suas costelas já estavam quebradas devido aos impactos 

sofridos. Val sempre foi religiosa, e mesmo em baixo d’água, 

durante agonia, se concentrou para fazer uma prece a Deus. 
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- Meu Pai, se for pra eu ir, me leve agora, não me 

deixe aqui sofrendo de dor. – Val orou em pensamento, 

cercada pelos escombros do Almirante Sergimar. 

Val não conseguiu segurar a respiração por mais 

tempo debaixo d’água. Ela precisava respirar, e estava ali por 

pelo menos um minuto, mas em sua cabeça pareciam horas. 

Suas pernas continuavam presas o que a impedia de emergir. 

Então a mulher começou a sugar água pelas narinas, embora 

quisesse parar, ela não conseguia. A luta pela sobrevivência e 

o extinto, fizeram Val se debater de dor. A água entrava com 

tanta força, que a sensação era como se fosse água fervente.  

Entretanto, o que ela não imaginava aconteceu. Sem 

nenhuma explicação, Val simplesmente parou de respirar, foi 

se acalmando, e não sentia mais a necessidade de puxar 

água. Já se passavam três minutos ali, e Val ainda estava da 

lúcida, pensando a todo o momento em sair dali, o problema 

era que ainda continuava presa. E mesmo com dificuldades 

de enxergar em meio a água barrenta, Val sentiu os destroços 

da embarcação próximos a ela, então percebeu que ainda 

estava dentro do barco.  
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Em um momento sereno, a sobrevivente conta que 

inexplicavelmente alguém tirou o peso de cima de sua perna 

e a conduziu para fora dali. Essa pessoa lhe guiou em direção 

à subida. Ela não sabia de quem se tratava, e até hoje não 

sabe dizer. Nesse momento, não havia desespero, contudo, a 

subida parecia não ter fim, até as cenas de sua vida passaram 

em sua mente durante o trajeto. 

Finalmente, quando estava prestes a boiar, Val bateu a 

cabeça em algo que acreditava ser a balsa, pela velocidade 

que se movia. Então tentou emergir, uma, duas, três, quatro 

vezes, e não conseguia. Depois percebeu o perigo que estava 

correndo, por conta da hélice do motor do barco 

empurrador, e voltou um pouco mais para o fundo do rio. 

Quase sem forças, Val tenta pela última vez emergir, e, dessa 

vez, conseguiu chegar à superfície.  

A mulher emergiu como um “foguete disparado” 

puxando o máximo de ar que podia. Ao seu redor, os gritos 

por socorro e o choro desesperado dos 

sobreviventesquebraram o silêncio que Val havia tido 

embaixo do rio. Assustada com o que estava acontecendo, 

batia os braços e os pés para não se afogar, mas, logo foi 
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puxada para baixo novamente por alguém que também 

lutava pela sobrevivência. Em luta corporal pela 

sobrevivência, ela empurrou a pessoa com as mãos, e foi 

nadando de volta a superfície, ao fazer isso sentiu muitador.  

Val estava com muito medo, e acredita que a pessoa não 

resistiu. Depois que voltou a respirar, olhou para todos os 

lados, e tentou nadar para longe dali.  
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O RESGATE 
 

 “Só havia choro e ranger de dentes...” 

 

Os choros e gritos ao redor, fizeram Valdenei lembrar-

se desse verso bíblico. A imagem que Val teve ao olhar para 

os destroços da embarcação era desesperadora. E só era 

possível enxergar com o auxílio do holofote da balsa 

quepassava iluminando o local. Ali estavam jovens, crianças, 

e idosos, como dona Oneide Nunes de 70 anos, uma das 

mulheres mais idosas do barco. A passageira idosa 

conseguiu controlar a agonia, e enfrentar tudo como muita 

serenidade. Ela aguardava o socorrosegura em pedaços de 

madeira. Entretanto, dona Oneide não parava de pensar no 

neto, Teófilo Nunes, de 21 anos, que estava lhe 

acompanhando, pois a mulher encontraria o marido 

adoentado em Manaus. Mas os dois se desencontraram em 

meio ao tumultuo. Quanta angústia! 

Enquanto Oneide esperava pela volta do neto, 

Valdenei procurava onde se apoiar para não se afogar. A 
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primeira tentativa foi em um colchão onde estavam apenas 

as pessoas mais feridas. Enquanto se aproximava, ela 

encontrou gente com pernas, braços, e costelas quebradas, 

outras sangrando. Val não estava tão ferida, por isso viu que 

precisava procurar outro objeto para se segurar. Se 

continuasse ali, poderia ocupar o lugar de alguém que 

precisasse mais que ela.  

 O local estava muito escuro, o céu estava sem lua, e o 

farol do empurrador um pouco distante dali conseguia 

iluminar apenas por alguns instantes. Então, Val enxergou 

algo branco no meio do rio, o objeto era um frigobar usado 

no camarote da embarcação. Val respira fundo, toma forças, 

e se encaminha até ele, aquilo seria sua salvação. A mulher 

estava cansada, mas, finalmente, com o apoio daquele 

frigobar, pôde respirar com mais tranquilidade. Até aquele 

momento a adrenalina estava a todo vapor, quando a agonia 

passou, e Val tomou conta de si, ela lembrou do marido. Ela 

levou um susto, se desesperou novamente e começou a gritar 

e chorar. 

- Saúde!!!! Saúde!!! Querido, cadê você?– Val já estava 

sem forças, e suas palavras não chegavam muito longe. 



31 

 

A parte de cima do barco, onde ficava a área de lazer foi 

estraçalhada, e a parte de baixo, que saiu rolando para baixo 

da balsa, boiou de forma contrária. Para a sorte dos 

sobreviventes, o tanque do diesel desprendeu-se, boiando 

em baixo dos escombros. O tanque foi um desses locaisem 

que os passageiros começaram a se reunir para achar abrigo. 

Os sobreviventes também utilizavam diversos 

destroços do barco para se segurarem. Assim como Deilson, 

o jovem capoeirista, que também foi em direção ao tanque. 

Os outros passageiros que já estavam no objeto, começaram a 

lhe ajudar a subir, mas o rapaz sentiu alguém encostar-se a 

suas pernas, ainda de baixo da água. Numa tentativa rápida 

de salvamento, ele puxou a pessoa pelos cabelos. Todos 

pararam para observar o episódio. Era uma senhora de 

cabelos curtos, aparência de uns 60 anos de idade, com a pele 

muito branca, era dona Leonice Guimarães da Silva. 

Deilson usa um dos braços para se apoiar nos 

escombros e o outro lado para segurar a mulher. Quando ele 

tentou animá-la, percebeu que a idosa não respirava mais, 

seus olhos estavam fechados e não se movia.  Nesse 

momento, “Paquita”, com a ajuda dos demais sobreviventes, 
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carregam aquela senhora para cima de onde estavam, e o 

capoeirista lembrou o treinamento de primeiros socorros que 

tivera há alguns anos, e colocou em prática. Começou a fazer 

massagem cardíaca, respiração boca a boca, mas era tarde 

demais, a mulher já estava morta. 

Em seguida, uma mulher que estava sentada em cima 

do tanque chorando, e de costas para Deilson, virou-se, e 

olhou em sua direção gritando desesperada. “Ela é minha 

mãe! Pelo amor de Deus!”. No desespero, Simone 

Guimarães, 32 anos, criou um pânico entre os que estavam 

ali. Ela tentou se jogar no rio, pois não havia mais solução 

para a mãe afogada, mas foi segurada pelos demais. 

Não distante de onde estava Deilson, e aquele tumulto 

envolvendo a filha que perdeu a mãe, também havia Val à 

procura de salvamento. Agora ela estava descobrindo como 

havia se machucado. Ela esfregava os olhos, mas a visão 

estava embaçada, seu nariz sangrava, e o corpo foi 

respondendo às pancadas levadas, e como não bastasse, ela 

continuava à procura do marido.  

Passados alguns minutos, os gritos por socorro foram 

cessando, todos que estavam ali, de cabeças baixas, olhos 
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quase fechando, corpos trêmulos, alguns chorando, outros já 

quase desmaiando, só tinham um pensamento, a dúvida se 

sairiam vivos dali.  

Em meio à escuridão, Val enxergou um homem em 

uma canoa, enquanto o farol da balsa passou novamente por 

ali, os outros náufragos, também perceberam a sua presença 

e começaram a gritar. Quando o pescador percebeu o que 

estava acontecendo, foi até o local, e iniciou um processo de 

ida e vinda para levar os sobreviventes até a terra firme. A 

cada volta que fazia, ele levava de duas a três pessoas. Val 

conseguiu embarcar na canoa, e foi direcionada para a beira 

[margem do rio], a espera de outros meios de salvamento. 

Embora não estivesse mais n’água, alguns se 

perguntavam: “E agora? Se não aparecer mais ninguém para 

nos salvar, o que será de nós?”. Então, somente depois de 

uma hora e vinte minutos, apareceu um barco, de nome 

Atlas, pertencente a uma comunidade ribeirinha próxima ao 

local da tragédia. O barco era pequeno e acomodava poucas 

pessoas. Em seguida, as pessoas eram transportadas para 

uma embarcação maior, de nome Lírio do Mar. A 

transferência de um barco para o outro é bem conhecida 
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pelos ribeirinhos. Eles utilizaram a escada usada para 

descida dos passageiros, como ponte entre uma embarcação 

e outra. A atividade é familiar, entretanto, foi um desfio para 

os sobreviventes feridos, sentindo muita dor.  

Val era uma dessas pessoas que conseguiu refúgio no 

barco, quando felizmente ela chegou ao transporte que a 

tiraria dali, não pensou duas vezes e deitou no primeiro 

lugar que viu. Ela senta no chão do barco e vê uma sanefa 

(lona), sua única alternativa para descanso. O barco logo foi 

se enchendo de gente precisando de cuidados. De crianças 

procurando os pais, de pais procurando seus filhos, e assim 

começou a procura para reencontrar quem havia se perdido 

em meio à tragédia.  

 Jander, o rapaz que lia durante a viagem, também 

estava na mesma embarcação que Val, porém, estava mais 

ferido. Ele estava com as duas pernas quebradas e sentia 

muita dor. Durante o momento de recuperação, Jander 

sentiu muita raiva por estar passando por aquilo. E ainda 

lembrou alguns detalhes dos quais poderiam ter provocado o 

naufrágio, a indignação só aumentava a cada lembrança, isso 

tudo mesmo passando mal e com dores fortes. 
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Valdenei também estava sofrendo, chegou a gemer 

alto com tanta dor. Para evitar que a dor aumentasse, ela não 

se mexia, ainda que com o desejo de ir à procura do marido. 

O barco Atlas, o primeiro a chegar ao local da tragédia, 

estava  indo rumo a Urucurituba.  

As pessoas mal podiam se situar, algumas ainda 

traumatizadas, não descansavam, mas olhavam atentamente 

para tudo ao seu redor. O choque do acontecimento não 

deixava ninguém tranquilo. Quando finalmente o barco 

chegou ao município de Urucurituba, os passageiros logo 

foram encaminhados em lanchas até Itacoatiara. A mudança 

de transportes pareciam não ter fim. Valdenei já usava 

roupas que havia ganhado, pois, as dela estavam molhadas, 

rasgadas e sujas.  

Quando finalmente chegaram a Itacoatiara, o hospital 

da pequena cidade lotou de pessoas feridas. Quando viram 

tantos pacientes, os funcionários do hospital, começaram a 

agilizar os atendimentos. Os moradores já estavam sabendo 

do naufrágio e que ali se encontravam sobreviventes. O 

corre-corre de enfermeiros, parentes e amigos, agitaram a 

instituição de saúde.  
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Valdenei não conhecia ninguém em Itacoatiara para 

acompanhá-la no hospital, ela sabia que sua família já tinha 

conhecimento sobre o acidente, mas não falara com ninguém 

até aquele momento. Dessa forma, conheceu naquelas 

circunstâncias Grazi, namorada de um amigo da família. Ela 

trabalhava como policial diariamente, e foi direcionada pelos 

parentes de Val, que estavam desesperados em Parintins, 

para cuidar de Val enquanto estivesse na pequena cidade. 

 

As Primeiras Informações 
 

Em Parintins, na mesma noite, seu Gilberto Teixeira, 

pai de Val, soube da tragédia. O taxista estava dentro do 

carro estacionado na Francesa, porto localizado na zona leste 

da cidade, por volta das 19 horas, algo lhe forçou a rezar o 

terço. Enquanto fazia a prece, seu colega de trabalho bateu 

na janela de vidro do carro. 

- Rapaz deixa eu dizer uma coisa, sabe aquele barco 

que saiu hoje daqui? Disseram que a balsa passou por cima 

dele e morreu muita gente. – Disse assustado. 
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 Seu Gilberto, nem ao menos respondeu algo ao seu 

colega e apenas ligou o carro e foi rapidamente para casa. Ao 

chegar ele viu a esposa rezando, quantas coincidências.  

- Juvenina, eu tenho uma notícia ruim pra te dar, o 

barco que a Nei e o Saúde viajaram sofreu uma colisão forte, 

e que morreu muita gente. – exclamou quase chorando. 

Desesperada, o único pensamento da mãe de Val foi à 

certeza de ter perdido a filha. Valdenei não tinha tanto 

costume em nadar como o marido, por isso a incerteza de a 

filha ainda estar viva pairava na casa. 

Naquela noite, muitos outros familiares souberam do 

ocorrido por meio da TV. Pois, por volta das 22 horas e 30 

minutos, foi noticiado o naufrágio pelo Jornal da Globo, 

através de uma matéria bem rápida na qual dizia ter 

acontecido um acidente com uma balsa no rio Amazonas. Na 

ocasião, Anderson Bentes, rapaz alto, calvo, irmão de 

Marcelo, um dos passageiros, estava fazendo trabalho de 

aula em casa com alguns amigos, quando também viu a 

notícia.  

Ele não deu muita atenção para as informações dadas 

pela TV e entendeu que o barco vinha de Manaus a Parintins, 
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ou seja, não havia muitas coisas incomum com ele, muito 

menos com alguém próximo a ele. Até então, Anderson não 

sabia que o irmão havia viajado,muito menos que ele estaria 

naquele barco. Os dois não moravam na mesma casa e 

Marcelo havia mencionado sobre a viagem a Manaus, sem 

informar o dia. Mesmo assim, um clima estranho de tristeza 

tomou conta de Anderson. Ele imaginou que seria por conta 

do acidente, a notícia não deixava de ser trágica, mas nunca 

passou na sua cabeça que seu irmão seria uma das vítimas. 

Amanheceu no dia 30 de setembro, Anderson foi fazer 

um pagamento na Ceam - Companhia Energética do 

Amazonas (atualmente, Amazonas Energia), quando 

encontrou um amigo de infância que se chama Naim 

Nomiyama, descendente de japonês. Naim estava sem jeito 

em perguntar algo de Anderson em relação ao acidente, 

mesmo assim perguntou se o amigo Marcelo havia 

sobrevivido ao naufrágio. Anderson confuso, respondeu que 

não tinha conhecimento sobre a ida do irmão a Manaus. 

Naim estava certo do que dizia, mas resolveu ficar calado 

com a surpresa de saber que Anderson não sabia de nada. 
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Ao lembrar-se do noticiário na TV, visto na noite 

anterior, Anderson resolveu passar na casa da tia, onde 

Marcelo morava, situada na Avenida Amazonas, centro de 

Parintins. Chegando à residência, avistou em frente à casa 

várias pessoas, daí já teve a conclusãode que realmente 

Marcelo estava no Barco Almirante Sergimar, e as pessoas 

estavam ali para consolar sua família.  

A notícia do acidente foi um choque para todos, por 

isso se esqueceram de avisar Anderson. Quando o rapaz 

chegou por volta das nove horas da manhã, ele encontrou a 

família reunida, com uma sensação de tristeza no ambiente. 

Seus pais [Marcelo foi criado por sua tia avó] e alguns 

parentes estavam na sala da casa sem dizer ao menos uma 

palavra, e com o olhar para o horizonte, estavam tristes e já 

enlutados. Assim que Anderson entrou na sala, todos 

olharam com ar de surpresa ao lembrarem que não avisaram 

ao rapaz sobre o acidente envolvendo o irmão. Ao ver a cena, 

Anderson não pensou duas vezes e foi direto abraçar sua tia 

avó, que chorou nos ombros do neto. Marcelo não havia 

sobrevivido, e até aquele momento ainda não haviam 
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notícias sobre a localização do corpo. Mais tarde o 

encontraram. 

Na mesma manhã a tristeza e a angústia também 

tomavam conta da família de seu Evaldo Coelho, 63 anos, 

morador do bairro de Santa Rita. Ele também acabara de 

perder entes queridos, a esposa e o filho caçula. 

Os dois viajaram por conta de um problema de saúde 

do filho, Thiago de sete anos, sofria de traumatismo no 

sangue e precisava fazer essa viagem para fazer exames. 

  Na noite anterior, por volta de 22 horas e 30 minutos, 

Antônio Carlos, amigo da família, foi pessoalmente avisar 

Evaldo sobre a tragédia. 

- Evaldo você soube do acidente? Acabou de passar no 

plantão da Globo agorinha. Sua esposa viajou?– Disse o 

homem. 

- Não só ela, como meu filho! – Falou surpreso.  

Sabendo que o Sergimar foi o único barco a sair de 

Parintins o amigo de Evaldo se apavorou. 

- Meu Deus do céu!!! – falou alto, colocando as mãos 

na cabeça.  
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Foi um verdadeiro choque, Evaldo não sabia no que 

pensar, em meio a essa angústia ele lembrou dos últimos 

dias com a esposa. Em algumas conversas, dona Ialita 

Coelho, 50 anos, sempre muito religiosa, citava versos 

bíblicos dando a entender que algo poderia vir a acontecer. 

Fazia reflexões baseadas na bíblia para falar que a morte não 

era o fim. A mulher ainda comentava que estava vivendo 

seus últimos dias. Como cristão, Evaldo aos poucos 

compreendeu que se tratava da vontade divina, algo muito 

difícil. 

A conversa mais marcante foi um dia antes da viagem, 

os dois estavam na cozinha e a esposa preparava o almoço, 

quando marido brincou ao falar que os dois ficariam 

velhinhos juntos, a esposa deu um sorriso, sacudiu a cabeça e 

disse: 

- Não Evaldo, você não entende mesmo, quando eu 

morrer, eu não quero dar nenhum trabalho, e talvez nem 

meu corpo vocês vão ver. – Disse de forma serena. 

No momento da conversa, Thiago, o filho caçula, 

interrompeu Ialita e segurando firme em seu braço, olhou 

para a mãe e perguntou: 
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- Mãe a senhora vai morrer? 

- Sim meu filho – A mãe respondeu com um leve 

sorriso. 

- E a senhora me leva? –Thiago completou. 

 - Sim querido! – respondeu Ialita, abraçando o 

menino.   

Após a resposta positiva dada pela esposa, Evaldo a 

repreendeu. Aquela situação estava estranha, o homem 

evangélico nunca desejaria que isso acontecesse. Mesmo 

assim Ialita insistiu, e ainda repetia que levaria o filho.  

 Dessa forma, na noite do naufrágio, ao receber a 

notícia, Evaldo foi forte ao compreender que a esposa e o 

filho não estariam vivos. Após receber a notícia indagou de 

Deus explicações, chorou, gritou, mas foi se acalmando aos 

poucos. Segundo ele, “não podemos questionar a vontade de 

Deus”. 

Ialita Eleotério e Thiago Coelho não foram 

encontrados. 

 

30 de setembro – Sexta-feira/Manaus 
 

Assim que as portas da ambulância se abriram no 

hospital 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis em 



43 

 

Manaus, Val conseguiu enxergar o rosto do irmão caçula 

Valdenor Santos. O semblante do irmão era de alívio, mas na 

correria, os dois não puderam se falar, por isso apenas se 

olharam rapidamente.  

No local, também havia um amontoado de médicos 

enviados pela empresa Herbalife para atender José Saúde, 

por isso Val foi logo atendida. A Secretaria Estadual de 

Educação– Seduc, na pessoa de Gedeão Amorim, também 

estava à disposição para ajudar na recuperação de Valdenei. 

 No caminho até o leito, Valdenei viu pessoas 

aguardando atendimento, crianças chorando, e enfermeiros 

de um lado para o outro. Quando chegou à cama, ela estava 

tão traumatizada e sem noção do que acontecia, que mal 

percebeu quando as enfermeiras retiraram as amostras de 

sangue para saber quais remédios eram necessários. Ela 

olhava de um lado para o outro como se estivesse dopada, o 

corpo não obedecia aos estímulos cerebrais.  

 Ao retornar com o resultado dos exames, a médica de 

plantão orientou as enfermeiras para procurarem cortes no 

corpo de Val, ela havia perdido muito sangue e precisavam 

descobrir o porquê. Após a revista, foi constatado que Val 



44 

 

estava como hemorragia interna, por isso logo foi feita a 

ultrassonografia. As enfermeiras também colocaram um tubo 

de dreno para ajudar nas necessidades, uma vez que a 

médica diagnosticou que o sangue estava preso em seu 

corpo.  

Como no hospital 28 de Agosto não havia leitos 

suficientes para todos os pacientes, a situaçãode Val causou 

aflição, pois a direção do local solicitou a transferência de Val 

e outros pacientes para outra instituição de saúde. O 

desespero tomou conta dos familiares, visto que Val 

encontrava-se muito debilitada para uma transferência. Ela 

não poderia fazer aquilo! 

Mesmo com a respiração lenta, e desorientada, Val 

acompanhava o que acontecia ao seu redor, nisso ouviu a 

voz de um amigo da família, era Enéas Gonçalves, ex-

prefeito de Parintins. Ele usou a influência que tinha para 

conversar com a direção do hospital. Dessa forma, 

conseguiram resolver o problema, e Val não precisou ser 

transferida, prosseguindo com o tratamento no mesmo 

hospital. 
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Ela estava com uma de suas clavículas quebrada, a 

costela fraturada, e hemorragia interna (causadora do 

escurecimento dos braços, lábios, ponta dos dedos, córneas), 

isso explicava as fortes dores que sentia. E devido ao 

tratamento, Val teve grande perda de peso, ela também ficou 

engessada por conta das fraturas. Quando se viu dessa 

forma, a sensação era de impotência, e falta de esperança em 

se recuperar.   

Dois dias após o naufrágio, as horas no hospital 

pareciam não ter fim, os minutos passavam devagar, não 

havia nada para se distrair, as lembranças do acidente eram 

as únicas alternativas em sua mente. Durante os trinta dias 

em Manaus, Val foi acompanhadapor assistentes sociais e 

psicólogos, mas nada disso apagava de sua mente a tragédia 

no rio Amazonas. Mesmo com uma equipe médica 

capacitada, o pensamento de Val, se voltou para a frustração 

de saber que não podia retornar ao momento de embarque 

no Almirante Sergimar, e assim não ter seguido viagem com 

seu marido Saúde, dado como um dos desaparecidos. 

 

 



46 

 

 

 

PELAS ONDAS DO RÁDIO 
 

Imprensa parintinense 

 

Eram 20 horas e 40 minutos de quinta-feira, e já tinha 

passado alguns minutos após a balsa atingir o barco 

Almirante Sergimar. O jornalista Neudson Correa, de cor 

morena, alto, forte, com cabelos escuros, se preparava para o 

fim de mais um expediente, quando recebeu a notícia do 

naufrágio. Seu colega de profissão Tadeu de Souza atendeu 

uma ligação de um dos sobreviventes, trazendo as 

informações sobre o acontecido. Eles ainda estavam na 

redação do jornal Parintins em Tempo com outros colegas. 

Tadeu é de estatura baixa, forte, e de pele negra, um 

jornalista veterano da cidade. Ele arrumava os óculos 

enquanto fazia sinal de silêncio aos amigos, dando a 

entender que se tratava de algo grave, e que os colegas 

deveriam ficar quietos. Os repórteres se calaram e olharam 

atentamente para Tadeu a espera do final da ligação.  
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O naufrágio não se tratava de uma pauta corriqueira, 

algo que os jornalistas estavam acostumados a apurar, 

portanto, era necessário, primeiramente, manter a calma para 

então articularem a cobertura da tragédia. Após o impacto de 

receber a notícia, Neudson se aproximou dos colegas 

eufóricos com a informação, e revelou com tristeza que os 

cunhados José Saúde e Valdeinei Souza viajaram no barco 

que havia naufragado. Ele deveria ir até lá. 

Tentando controlar o nervosismo, Neudson saiu do 

jornal, passou na sua casa e depois seguiu para organizar a 

sua ida ao local do acidente. Por volta de uma hora da 

manhã de sexta feira, o repórter e mais dois amigos seguiram 

viagem até o local em uma voadeira (lancha de pequeno 

porte).  

No meio do trajeto, eles encontraram caiçaras 

(destroços) do Almirante Sergimar, o que aumentou ainda 

mais o nervosismo para chegada ao local do naufrágio. A 

noite estava sem lua, o vento gelado acompanhou os 

viajantes. 

Na manhã de sexta-feira, após cinco horas de viagem, 

o jornalista e seus companheiros chegaram próximo do 
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convés (piso do barco), longe 8 km do local da tragédia. Essa 

parte da embarcação havia se deslocado com a ajuda do 

vento. Neudson também observou a lancha da marinha com 

cinco corpos, um deles reconhecido como a esposa do 

proprietário do barco Almirante Segimar. Ela estava grávida, 

e no momento do acidente se encontrava no camarote da 

embarcação. 

Após o contato com a Marinha, os três seguiram 

viagem para Ilha das Garças, comunidade próxima ao local 

da tragédia, para buscarem informações com alguns 

sobreviventes que ainda se encontravam na comunidade. 

Consternados com o impacto do naufrágio, não negaram 

entrevista para o jornalista, e por volta das nove horas da 

manhã, Neudson via celular, repassou os primeiros 

informativos a rádio Alvorada de Parintins. O repórter 

estava ali não só pelo jornal que representava, mas como o 

primeiro jornalista parintinense a chegar ao local da tragédia, 

portanto, deveria ser a pessoa a comunicar tudo ao 

município. 
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A cidade ficou paralisada. A população da Ilha 

Tupinambarana sintonizou seus aparelhos radiofônicos para 

ouvir as últimas notícias. Alívio para uns, inquietação para 

outros. As expectativas daqueles que tinham algum parente 

ou conhecido na embarcação pairavam com um ar de 

esperança por alguma informação, seja ela boa ou ruim. 

Ainda na manhã de sexta feira, enquanto alguns 

sobreviventes estavam se recuperando nos hospitais, outros 

retornavam às suas cidades. O local da tragédia estava 

ficando repleto de profissionais para o resgate dos 

desaparecidos, dentre eles, bombeiros, mergulhadores da 

marinha, fazendo o trabalho de busca e identificação dos 

corpos, e claro, jornalistas. Afina de contas, o naufrágio é 

pauta para rede nacional de comunicação. Alguns familiares 

também estavam presentes para acompanhar a procura. 

Além de Neudson, outros jornalistas chegaram ao 

local do naufrágio. Mas foi através das ondas do rádio que os 

moradores de Parintins receberam as primeiras notícias. Este 

meio de comunicação era o mais frequente e acessível para a 

população da cidade e do interior. 
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Em Parintins, existem duas emissoras de rádio com 

grande audiência, até os dias atuais. A mais antiga é o 

Sistema Alvorada de Comunicação, ligado à igreja católica. A 

outra, se trata da Rádio Clube de Parintins, voltada ao 

âmbito político local. As duas interromperam a programação 

normal, para os repórteres fazerem links do local do 

naufrágio e conversar com os locutores durante a 

apresentação dos programas. Em suas casas, famílias inteiras 

se reuniam próximas dos rádios atentas para ouvir o que era 

dito.  

Floriano Lins, de 58 anos, é um jornalista de estatura 

baixa e cabelos grisalhos. Ele acordou por volta das cinco 

horas da manhã com a notícia do naufrágio sendo divulgada 

nas emissoras locais de rádio. Rapidamente, o repórter se 

preparou para fazer a cobertura do fato. O traje característico 

do jornalista, uma bermuda confortável, e camiseta de 

algodão, também se inseriram na euforia em busca pela 

informação. O jornalista também colocou os óculos e uma 

mochila transpassada para o lado esquerdo do seu corpo, e 

entrou em contato com amigos responsáveis por lanchas 

para providenciar a partida.  
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Floriano estava afastado da imprensa local, mas foi 

por conta própria fazer a cobertura do naufrágio. De início, 

ele recebeu duas propostas, contudo, quando já estava na 

voadeira, de viagem para o local do ocorrido, decidiu enviar 

o material parao jornal impresso “Em Tempo”, de Manaus.  

 O jornalista estava nervoso em apurar algo de tanta 

relevância, mas durante a ida, foi se acalmando com a brisa 

fresca e a paisagem do dia amanhecendo. Com isso, articulou 

mentalmente a melhor forma para retratar o ocorrido.  

Meia hora distante do local, ele vê um rapaz numa 

canoa acenando com uma camisa pedindo socorro. Foi então 

que o jornalista e o motorista foram verificar o que estava 

acontecendo. 

Chegando lá, se depararam com dois homens 

desesperados, e uma lona azul estendida sobre a canoa. 

Muito nervoso um dos homens que pediu ajuda, solicitou 

auxílio para locomoção das cargas que estavam em baixo do 

encerado (tecido de fibra). Enquanto ele falava, foi logo 

puxando o tecido, deixando o jornalista assustado ao ver os 

seis corpos deformados dentro da canoa. 
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Os 32 anos de profissão, na época, fizeram o jornalista 

controlar a emoção, e começou a conversar com o pescador, 

mesmo em meio aquela situação. Ele também já começou a 

fotografar o que vê ao seu redor, e também gravou a 

conversa. Como a embarcação da equipe de imprensa era 

pequena, eles não puderam ajudar na locomoção das cargas, 

então continuaram o trajeto, mas prometeram trazer ajuda.  

 Por volta do meio dia, Floriano Lins chegou até o local 

da tragédia, onde a movimentação de pessoas era grande. O 

avião da Rede Amazônica estava presente, com a repórter 

Daniela Assayag fazendo a cobertura. Com a intenção de se 

aproximar da outra equipe, Floriano desceu da lancha e 

percebeu que precisava passar pela balsa da marinha para 

chegar à terra firme. Contudo, o trajeto estava com alguns 

corpos e o jornalista não teve outra opção a não ser andar 

desviando-se dos cadáveres estendidos no caminho.  

 Próximo das equipes de imprensa, também estava o 

repórter Neudson. O jornalista ainda fazia o relato ao vivo 

para a Rádio Alvorada, o que ele estava fazendo desde sua 

partida de Parintins até a Ilha das Garças. Enquanto 

Neudson entrevistava um dos familiares das vítimas, os 
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mergulhadores da Marinha estavam submersos a procura 

dos corpos em meio aos escombros do barco, quando a cena 

mais assustadora aconteceu. 

 Três corpos surgiram disparados debaixo d’água. A 

rapidez foi tão forte que um barulho muito grande 

impressionou a todos que estavam no local. Os olhos de 

todos ficaram arregalados! Naquele momento, as pessoas 

acompanharam quem eram as vítimas que surgiram, e os 

familiares que estavam de forma independente no local, 

aguardavam esperançosos a resposta dos profissionais de 

resgate. Porém, esses nomes não podem ser citados aqui. 

 Neudson retornou a Parintins sem a reposta do 

resgate do cunhado José Saúde, mas, ao mesmo tempo estava 

tranquilo, por saber que Val estava a salvo em Manaus. Ele 

saiu do local do naufrágio na lancha da saúde com outros 

colegas. Floriano também encerrou o trabalho e retornou à 

cidade. Durante o retorno, ambos os jornalistas tiraram o 

tempo para refletir sobre a cobertura da maior tragédia de 

suas carreiras. Quanta responsabilidade e quanta informação 
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para divulgar, cada imagem estava registrada não só nas 

câmeras, mas nas mentes daqueles profissionais.  

Floriano iniciou a escrita das reportagens logo quando 

chegou a Parintins. O jornalista nem ao menos desfez a 

pequena mochila que levou para a viagem, apenas tomou 

um banho rápido, e se dirigiu para a sala de redação em sua 

casa. O relato da tragédia começou com o esboço geral do 

naufrágio, e depois seguiu com o depoimento de alguns 

sobreviventes, Marinha, e testemunhas.  

Floriano escreveu continuamente por seis horas, 

especificamente desde às 19 horas, quando chegou à cidade, 

e concluiu o trabalho a meia noite daquele mesmo dia. O 

jornalista teve a certeza que esse foi o dia em que mais 

escreveu num curto espaço de tempo, durante toda a sua 

carreira.  

Foram diversas matérias, mais de 15 mil caracteres 

escritos em um caderno de oito páginas, digno de compor 

um jornal inteiro. E foi exatamente isso que ocorreu, na 

manhã seguinte, o jornal Em Tempo de Manaus publicou as 

matérias escritas por Floriano Lins em uma edição inteira do 
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jornal. Mais tarde, todo o Amazonas podia ter acesso às 

informações pelo ponto de vista do jornalista. 
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CONTROVÉRSIAS DA TRAGÉDIA 
 

Os não ditos  

 

 Onze anos após o naufrágio do barco Almirante 

Sergimar, a forma oficial para descrever a tragédia foi 

apresentada por meio do relatório feito pela Marinha e do 

Inquérito Policial. São através desses documentos que aqui 

serão feitas as descrições de detalhes antes não explorados 

pela mídia.  

O motivo da falta de apuração se deu pela demora na 

conclusão dos documentos, dados aos sobreviventes e 

familiares quase um ano após o impacto entre as 

embarcações. Aqui você encontra detalhes importantes antes 

não explorados por nenhum veículo de comunicação. 

 O ponto de vista do comandante do barco, o 

depoimento de Rossynaldo Luiz Costa Rossy, o dono da 

embarcação, e a identificação das pessoas que socorreram os 

sobreviventes, bem como os relatos de outros personagens, 
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podem ser encontrados nos apontamentos feitos pela 

Marinha e Policia Civil.  

Vistos e examinados minuciosamente, os presentes 

autos do Inquérito Administrativo, instaurado pela portaria 

n°292, de 30 de setembro de 2005, da CFAOC, (doc.fl. 002), 

para apurar as causas e as responsabilidades pelo impacto 

entre o Barco Motor Almirante Sergimar, e o comboio 

formado pelo Jean Filho LII, com balsas Giovanna III e 

Isabele XXIII, fato ocorrido no dia 29 de setembro de 2005, 

por volta de 20 horas e 30 minutos, nas proximidades do 

município de Urucurituba-AM, do qual relata os seguintes 

depoimentos: 

  Rossynaldo Rossy, de 45 anos, dono da embarcação, 

era casado com Daniele, de 17, que estava grávida de quatro 

meses do primeiro filho do casal. Por volta das 20 horas 

daquele dia, o marido se encaminhou para jantar, enquanto 

Daniele descansava no camarote da embarcação. Após 

conversar rapidamente com o comandante, ele caminhou 

pelo corredor em direção ao refeitório quando viu a manobra 

errada do B/M Almirante Sergimar que estava indo para 

mais próximo do comboio de balsas.  
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No momento, Rossynaldo não teve tempo de fazer 

nada quando o barco recebeu o primeiro impacto. Ele foi 

lançado para o rio, mas não demorou muito embaixo da 

água, e ao emergir, gritou pelo nome da esposa que 

encontrava-se ainda trancada no camarote. Rossynaldo 

também chamou pelo irmão Dorval, de 22 anos, e por um 

colega de trabalho, o senhor Miguel, de 50 anos, que estavam 

juntos durante a viagem.  

Infelizmente, Rossynaldo não encontrou nenhum dos 

três vivos. O dono da embarcação perdeu a esposa, o irmão, 

e amigos durante a tragédia. Horas depois do ocorrido, o 

homem ainda precisou buscar o corpo da esposa nos 

destroços do barco, algo que para ele não existe descrição 

suficiente para se compreender o que ele sentiu.  

Segundo ele, não teria possibilidade de ter problemas 

no equipamento, pois quinze dias antes havia sido feita 

manutenção na Ponta Branca em Manaus – AM, com 

correções no calafeto, mudança da hélice, aprimoramento no 

casco da embarcação. Em Parintins, antes da saída, também 

foram feitos ajustes, como manutenção nas máquinas e testes 

do gerador de energia elétrica.  
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A primeira contradição existente no documento 

emitido pela Marinha é sobre quem estava no comando da 

embarcação no momento da tragédia. Em depoimento, 

Raimundo Marques, contratado para dirigir o Almirante 

Sergimar na rota para Manaus, garante ter passado o 

comando para Augustinho Nunes da Silva, conhecido como 

Bilú. Mesmo tendo experiência na área fluvial, Bilú estava 

apenas como passageiro do barco, o homem de 44 anos 

estava na cabine de comando no mesmo lugar onde seus 

colegas de trabalho estavam, mas foi para o refeitório jantar 

quando o naufrágio ocorreu, segundo o seu depoimento.  

 Esses aspectos contraditórios apresentam informações 

que podem ter influenciado no motivo da tragédia. No relato 

de Rossynaldo Rossy, dono da embarcação, ele afirma que o 

comando estava com Raimundo Marques Gonçalves, 

condutor habilitado. Este, em contrapartida, negou conduzir 

o barco no horário do naufrágio e direcionou a acusação a 

Augustinho Nunes da Silva, motorista não habilitado. De 

acordo com o inquérito, segundo Raimundo, o dono da 

embarcação teria forjado o comando para apresentar a 

Marinha um condutor habilitado (neste caso ele), mas, para 
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cumprir a rota, seria usada a experiência de Augustinho, já 

que Raimundo não conhecia o trecho Parintins - AM / 

Manaus - AM.  

No depoimento de Helio Nazareth Pinto, comandante 

do empurrador comboio Jean Filho II, com balsas Giovanna 

III e Isabele XXIII, encontra-se o registro de o porquê o 

comboio não ter parado no momento do acidente. Segundo 

Hélio Pinto, esse tipo de máquina é controlada por 

computador, por isso o trajeto é automatizado para sair de 

Parintins e ir direto para Manuaus, sem interrupções. Além 

disso, levando em consideração a potência do empurrador, 

Hélio decidiu afastar a embarcação do local da tragédia para 

evitar mais danos, com isso conseguiu desligar as máquinas 

em um lugar mais seguro. A prestação de socorro foi feita 

com o lançamento de bóias e coletes salva-vidas no rio e 

também por meio de chamadas de rádio VHF (frequência 

muita alta) para embarcações que trafegavam próximo a área 

do naufrágio.  

 O tripulante do barco Atlas, José Francisco da Silva 

Corrêa, encontrava-se trabalhando na comunidade Boca das 

Garças, e estava dormindo no momento do acidente, quando 
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foi acordado por uma senhora identificada pelo nome 

“Yone”, a qual dizia para ajudar o Sr. Mario a socorrer as 

pessoas de um barco que havia naufragado.  

Foi então que seguiram no barco Altas, o primeiro a 

socorrer os náufragos. Quando Mario focava com o holofote 

para o rio, via uma imensa quantidade de material e pessoas 

correnteza abaixo. A embarcação salvou 33 pessoas, e cerca 

de 40 minutos depois, apareceu o barco Lírio do Mar, que 

suportava um número maior de passageiros, para o qual 

passaram os sobreviventes e depois tiraram três corpos de 

cima dos destroços do Almirante Sergimar.  

  O Lírio do Mar lotava com aproximadamente 227 

passageiros, por isso Manoel Ferreira, dono da embarcação, 

se comprometeu em levar as pessoas até a cidade de 

Itacoatiara – AM. O proprietário da embarcação chegou 

quase uma hora e meia depois do naufrágio, ele lembra ter 

socorrido pessoas muito feridas, algumas inclusive 

sangrando muito, com pernas, braços, e outras partes do 

corpo gravemente lesionadas.  

Para uma melhor compreensão da tragédia, aqui 

seguirão ilustrações apresentando detalhes do naufrágio. 
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Cada figura mostra a forma como o impacto entre as 

embarcações aconteceu, todas as informações são baseadas 

no inquérito. 

 

FIGURA Nº01 

 

 

 

Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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FIGURA Nº02 

 

 

 

 De acordo com os dados oficiais, o comboio formado 

pelo Jean Filho LII, com as Balsas Giovanna III e Isabele 

XXIII, estava navegando subindo o rio na margem direita, 

enquanto que o B/M Almirante Sergimar navegava no 

mesmo sentido. Durante o trajeto, o barco tentava 

ultrapassar o comboio de balsas através de boreste (lado 

direito do comboio). A imagem acima demonstra como as 

embarcações estavam posicionadas no início da 

ultrapassagem, por parte do B/M Almirante Sergimar.  

Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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 Como as embarcações envolvidas no acidente não 

possuem equipamento odômetro, responsável em registrar a 

velocidade, foi estimado um resultado, com base nos 

depoimentos dos passageiros e tripulantes do B/M Almirante 

Sergimar e do comboio. A diferença entre as duas 

embarcações estava por 1 nó, ou seja, aproximadamente 

1,8Km/h. O  barco, desta forma,  estava um pouco superior 

na velocidade.  

 

FIGURA Nº03 

 

 
Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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 O B/M Almirante Sergimar, por duas vezes, tenta 

ultrapassar o comboio, sem sucesso. De acordo com 

depoimentos dos tripulantes e caminhoneiros que estavam a 

bordo  do comboio, o barco foi alertado por meio de holofote 

e lanternas para o risco de sua manobra. Entretanto, a 

embarcação chegou a ficar próximo do comboio a uma 

distância inferior a 10 metros, tentando a ultrapassagem e 

navegando em zigue zague, segundo depoimentos das 

testemunhas. Depois se posicionou a cerca de 40 metros de 

distância, ficando nessa posição por alguns minutos.  

 

FIGURA Nº 04 

 
Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 



66 

 

Após duas tentativas frustradas de ultrapassagem, o 

barco Almirante Sergimar se afastou do comboio por cerca 

de 40 metros, permanecendo nessa posição por alguns 

instantes. Não há informação de quantos minutos ao certo. O 

barco, de acordo com os depoimentos, efetuou uma guinada 

repentina para bombordo (lado esquerdo), a fim de 

posicionar-se à frente do comboio, e próximo à margem. 

 

FIGURA Nº 05 

 

 

 

O condutor do barco Almirante Sergimar iniciou uma 

guinada para bombordo (lado esquerdo), onde se encontrava 

Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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o comboio, deduzindo que já o tinha ultrapassado. Vale 

ressaltar que a maioria das testemunhas declara que o barco, 

nesse momento, não havia ultrapassado o comboio. A 

decomposição da velocidade desenvolvida pelo barco em 

duas componentes distintas ocasionou uma redução da 

velocidade da embarcação no sentido do avanço do comboio.  

 

FIGURA Nº 06 

 

  

Antes da guinada, a corrente contrária local, de 

aproximadamente 2 nós (3,7km/h) de intensidade, tinha um 

efeito bem menor sobre o casco da embarcação do que após a 

guinada para aproximação da margem direita.  

Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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A atuação da corrente, antes da guinada, era sobre a 

proa (frente) da embarcação, o que ocasionava pouca pressão 

sobre o barco, mantendo a velocidade. Após a guinada, a 

corrente passou a atuar diretamente sobre o lado direito do 

barco, reduzindo ainda mais a componente da velocidade.  

Após a virada, o componente da velocidade do barco 

Almirante Sergimar, no sentido de um ângulo de 90º ao 

avanço do comboio, passou a ser de 06 nós (11.1 km/h), o que 

aumentou a velocidade de aproximação do barco Almirante 

Sergimar para cima do comboio. 

 

FIGURA Nº 07 

 

 Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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Com a composição de todos estes efeitos já citados 

sobre o barco Almirante Sergimar, após a sua dobra, a 

tendência da embarcação era ser “jogada” sobre o lado 

direito da frente da balsa Isabele XXIII. 

Ressalta-se que no momento da curva, o barco 

Almirante Sergimar encontrava-se em frente do comboio, em 

relação à margem do rio, o que ocasionou seu caimento para 

sobre a bochecha direita da balsa situada entre a proa (frente) 

e o meio da balsa Isabele XXIII. 

 

FIGURA Nº 8 

 
Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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Lembrando que à margem direita do rio, na área onde 

ocorreu o acidente, possui uma suave curvatura para a 

direita, quando se está navegando subindo o rio. E, assim, o 

comboio não estava navegando em linha reta no momento 

do acidente, e sim com “ligeiras” guinadas para boreste, lado 

direito, aumentado, portanto, sua tendência de aproximação 

em relação ao barco Almirante Sergimar.  

 

FIGURA Nº09 

 

 

 

Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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Quando a embarcação Almirante Sergimar realizou a 

guinada para o bombordo, lado esquerdo, buscando se 

posicionar a frente do comboio e mais próximo da margem 

direita do rio, onde a velocidade da corrente é menor, os 

fatores citados na figura de nº 5 exerceram influência em 

todo o seu costado de boreste (lado direito), fazendo com que 

a mesma sofresse o maior arrasto, uma maior resistência ao 

seu deslocamento, resultando na redução de sua velocidade, 

no sentido do avanço do comboio e um caimento em direção 

à bochecha de boreste do comboio. 

 Tal fato pode ter deixado a impressão, para quem 

estava a bordo da embarcação Almirante Sergimar, de que o 

comboio havia aumentado a velocidade, e guinado em 

direção ao Sergimar. Mas, na verdade, foi o barco que passou 

a navegar com menos velocidade, sendo projetado em 

direção ao comboio.  

O resultado foi a colisão do bico de proa, do lado 

direito da balsa Isabele XXIII, com a alheta esquerda, parte 

de trás do barco Almirante Sergirmar.    
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FIGURA Nº10 

 

 

 

Com o impacto na sua alheta, a embarcação Almirante 

Sergimar foi deslocada para frente do comboio, ficando na 

posição de 90º ao rumo do comboio, sendo tragada por 

inteiro. O comboio todo passou por cima da embarcação, 

configurando-se a destruição e o naufrágio da mesma. 

  Em 07 de outubro do ano de 2005, foi iniciado o 

presente Inquérito Policial, no qual foram indiciados o Sr. 

Hélio de Nazareth Pinto, Comandante do Empurrador Jean 

Filho LII e do comboio de balsas, o Sr. Raimundo Marques 

Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 
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Gonçalves, Comandante da Embarcação naufragada 

Almirante Sergimar, e o Sr. Augustinho Nunes da Silva, 

prático da embarcação Almirante Sergimar. A tragédia 

deixou 17 pessoas a óbito, cinco oficialmente desaparecidas, 

bem como, outras lesionadas, e 43 sobreviventes.  

Não foi confeccionada uma lista oficial de passageiros 

da embarcação Almirante Sergimar. Conforme a declaração 

do próprio chefe da Agencia Fluvial de Parintins, Sr. 

Divanildo Felipe Santiago, a responsabilidade para listar os 

passageiros é das embarcações, e o B/M Almirante Sergimar 

saiu do Porto de Parintins sem apresentar a lista para a 

Agência Fluvial.  

O naufrágio da embarcação Almirante Sergimar 

ocorreu por volta das 20 horas e 30 minutos do dia 29 de 

setembro de 2005, no Rio Amazonas nas proximidades da 

localidade denominada Boca das Garças, no município de 

Urucurituba/ AM.  

 

Onze anos após o naufrágio 
 

 A indenização das famílias que perderam pessoas 

queridas não saiu com a rapidez que todos esperavam, e sim, 
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quase nove anos após o naufrágio. Entretanto, apenas uma 

família foi ressarcida. Valdenei e as três filhas perderam José 

Saúde, marido e pai, mas tiveram esse direito assegurado. 

Segundo Val, a indenização só foi repassada depois de muita 

insistência feita pelo advogado da família. A mulher ainda 

conta sobre como foi difícil superar a perda de seu marido, 

grande amigo e parceiro. 

“Eu entrei em depressão e não queria saber de coisa 

alguma sobre a burocracia para solicitar a indenização. 

Dinheiro nenhum traria meu marido de volta”. Mas esse 

pensamento mudou ao saber que as filhas precisariam do 

valor, já que as três meninas estudavam, e as despesas 

estavam muito pesadas. Por isso ela tomou a decisão, mesmo 

que em cima da data, mas tomou. Val revela sobre o pequeno 

detalhe responsável por lhe ajudar a sobreviver, a cinta 

modeladora que o Marido pedira para retirar quando 

partiram de Parintins, amorteceu o impacto dos destroços em 

seu corpo, evitando maiores problemas.  

Atualmente, a filha mais velha de Val, Luma Caroline, 

tem 28 anos, é professora de Filosofia e sociologia em São 

Paulo. Maíra Monã, filha do meio, de 23 anos, é jornalista e 
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estudante de Psicologia em Manaus. A mais nova, Kibelly 

Iamã, tem 20 anos e estuda farmácia pela Universidade 

Federal do Amazonas, também em Manaus. Val deu fim à 

angústia de saber que seu marido está na lista dos 

desaparecidos no naufrágio, e se reergueu em favor das 

filhas. Ela ainda teve que suportar alguns comentários que 

surgiram sobre Sáude estar vivo, mas sem a memória, e em 

comunidades afastadas, o que não passaram de boatos. 

Atualmente, a professora é casada com Bené Siqueira.  

Além das sequelas emocionais, Val também convive 

com as físicas. Hoje, aos 49 anos, ela tem constantes dores nas 

regiões machucadas pelo naufrágio. Mas Valdenei não é a 

única nesta situação. Atualmente, os outros envolvidos na 

tragédia também vivem dias de lembranças ruins daquele 

episódio. Zomar Jander convive com cicatrizes nas pernas e 

constantes pesadelos. Por conta do acidente, ele precisou 

ficar por três meses na cadeira de rodas, e só voltou a andar 

sem auxilio de muleta após sete meses. Jander relembra dos 

jovens que discutiram com ele por lugar na embarcação, ele 

agradece a Deus por não ter correspondido à briga pelo ugar, 
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pois todos os jovens que estavam naquele local morreram e 

talvez isso poderia ter ocorrido com ele.   

Dona Oneide a mulher mais idosa do barco, está viúva 

e ainda mora em Parintins, ela vive a mais de 50 anos na 

cidade, no bairro de Santa Clara. A idosa que perdeu o neto 

no naufrágio, hoje tem 105 netos, nove bisnetos, e quatro 

tataranetos frutos dos seus 15 filhos. Oneide não sabia nadar 

e acredita que renasceu após a tragédia. 

Deilson, ainda é professor de capoeira, ele coordena o 

grupo “Amantes da Liberdade” em Parintins. Por onde o 

famoso Paquita passa, todos sabem que ele guarda uma 

história impactante e com riqueza de detalhes a viagem para 

Manaus que não deu certo. 

Dona Maria dos Anjos, aguarda até hoje pela 

indenização. Ela mora no interior de Parintins, desde que 

nasceu. Atualmente, a mulher de 76 anos está viúva e sem a 

neta Juliana Rodrigues. Como a menina já estava muito 

adoentada, entre a vida e a morte, a mulher crê que todos 

nós temos a hora certa para partir. Portanto, aquele era o 

momento de sua netinha. 
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O evangélico Evado Coelho, casou novamente, ainda 

está firme em suas convicções religiosas. Ele utiliza da 

experiência triste que viveu para ajudar outras pessoas que 

passam por esse momento de perda.  

Anderson Bentes, perdeu o irmão Marcelo Bentes 

durante o episódio. Ele admite sobre a falta de convivência 

com o irmão. Os dois foram criados longe um do outro, por 

isso ele percebe que poderia ter sido um irmão mais 

presente.   

No inquérito construído pela Marinha, o delito foi 

considerado gravíssimo, violento, e nitidamente 

comprometedor da paz pública. O documento também 

esclarece que os indiciados sempre defenderam-se, impondo 

a culpa um no outro, mas na certeza de que haviam claras 

opções para ambos evitarem a tragédia.  

 

A gravidade do fato trouxe como 

conseqüência, irreversível trauma causado 

nas inúmeras famílias e vítimas diretas, 

pois enquanto uns prantearam o corpo de 

seus mortos, outros irão vaguear até seus 

últimos dias na pseudo esperança de 

reaver os seus desaparecidos, angústia que 

lhes acompanhará o tempo todo na 

iminência de se tornar ódio, revolta e suas 
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conseqüências (INQUÉRITO POLICIAL, nº 

008/37.ºDP-05). 

 

 

 Assim com a gravidade do fato e a grande 

repercussão, pela forma e execução, o ato foi considerado 

crime hediondo, pois as vítimas não tiveram tempo e nem 

opção de defesa. O resultado do inquérito não foi divulgado, 

poucas pessoas sabem o que foi discorrido no documento. 

Mas aqui revelamos que foi decretada a prisão preventiva 

dos indiciados Helio de Nazareth Pinto, Raimundo Marques 

Gonçalves, e Agustinho Nunes da Silva. O Inquérito foi 

fechado em 14 de abril de 2006. Os acusados aguardam o 

processo em liberdade. 

 Tal liberdade não encontrada na memória dos 

passageiros sobreviventes. Todos terão para sempre os 

momentos de terror e desespero em suas mentes. Mesmo que 

o desejo seja de voltar no tempo e não estar a bordo do barco 

Almirante Sergimar no dia 29 de setembro de 2005. Os 

sobreviventes precisam conviver com o pesadelo de saber 

que estavam ali, que perderam pessoas queridas ali, e que 

suas vidas também poderiam ter sido ceifadas naquele local.  
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Lista dos passageiros do B/M Almirante Sergimar 

VÍTIMAS FATAIS IDADE 

Adriano de Souza Ferreia 16 

Daniele Paulian dos Santos 17 

Davi Albuquerque 04 

Dorval Melo Guimarães Filho Ilegível 

Enoch Lourenço da Silva 30 

Francisco Lopes Rodrigues 58 

Geni Batista dos Santos 21 

Janderle de Souza Castro 30 

Leonice Guimarães da Silva 75 

Manoel de Jesus da Silva Melo 52 

Marcelo Ferreira Bentes 22 

Miguel Gomes da Silva 35 

Orival Amaral Santarém 34 

Renato Ramirez Santanna 36 

Rossicléia Rodrigues de Souza 24 

Socorro Maria Marques Nogueira 40 

Teófilo Pinto Marinho Bisneto 21 
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DESAPARECIDOS 

CONFIRMADOS  

IDADE 

Antônio Cidade de Brito Filho  34 

Ialita Eleotério Coelho  50 

José Saúde Fonseca Costa  48 

Juliana Rodrigues de Souza  09 

Maria da Costa Moura 56 

Oséas Leles da Costa [Ilegível] 

Thiago Eleotério Coelho 07 

 

SOBREVIVENTES  IDADE 

Adisson Oda da Silva  28 

Ana Clea Mentes Pantoja  21 

Amiraldo Maquiné Fonseca 36 

Andrei Nascimento Tavares 19 

Agenor Grusce das Chagas 51 

Augustinho Nunes da Silva 44 

Carla Regina Bentes Moenteiro 19 

Evandro José Valente Alexandre 40 

Ferdinando Miranda  Não Informado 

Francisco Eudes da Costa  34 
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Geraldo Sávio da Silva 35 

Gleydson Roberto Baulin 

Machado 

Ilegível 

Janderson de Souza Castro Ilegível 

Jean Belém Paz  20 

Jean Guerreiro Medeiros 19 

João Batista Nascimento Barbosa  37 

José Alceu Gomes Silva  42 

Juscifrank Batista Ribeiro 19 

Laide Barros 33 

Marcos Antônio Evangelista 

Honorato  

34 

Maria dos Anjos Lopes Rodrigues  65 

Maria Batalha Barros 62 

Manoel Astrogiodo Castro de 

Oliveira 

48 

Nelson Carvalho 28 

Oneide Souza Nunes 70 

Paulo da Silva Soares Júnior  24 

Raimundo Ernane Souza Pires 48 

Raimundo Ivan Matos de Oliveira 36 
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Raimundo Marques Gonçalves 50 

Raimundo Sínésio Macedo Maia 32 

Raimunda Maria Gonçalves 54 

Deylson Jacaúna Rodrigues   

Ronilson da Silva Alves 27 

Ronildo Mamede Caldeira 27 

Rosinete Albuquerque Costa  23 

Rossynaldo Luiz Costa Rossy  45 

Simone Guimarães Silva 32 

Valdenei de Souza Santos 38 

Valter da Silva Prestes 47 

Valter da Silva Prestes 47 47 

Wilson Souza Melo 26 

Zomar Jander Souza Silva 29 
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FOTOS 

 

Imagens da embarcação“almirante sergimar” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Polcia Civil Urucurituba AM 2006 

Fonte: Internet 
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Chegada dos sobreviventes em Parintins 

 

 

 

Fonte: Internet 

Fonte: Internet 
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Fonte: Internet 

Fonte: Internet 



87 

 

FOTOS DOS PERSONAGENS DO LIVRO 

 

Família de Valdenei Santos 

 

 

Deilson Jacaúna (Paquita) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Arquivo Pessoal 



88 

 

Inquérito Policial 
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Recorte do Jornal Novo Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Novo Horizonte 
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Maria dos Anjos (sobrevivente) 
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Zomar Jander Castro (sobrevivente) 
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Oneide Nunes (sobrevivente) 

 

 

Evaldo Coelho (perdeu esposa e filho) 

 




