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BELÉM

Mistério crescente
Belém é uma cidade pobre, mas tem ilhas de riqueza de origem difícil de explicar. Esses 

oásis são formados por uma economia subterrânea que só faz crescer, à sombra da 
omissão do poder público ou de sua conivência com uma prática leniente e parasitária.

PARAENSE USA DINHEIRO VIVOCELPA TENTA MUDAR IMAGEMBELO MONTE EM NOVEMBRO
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A população de Belém é de 1,4 milhão de 
habitantes, oito vezes menor do que a de 
São Paulo, com seus quase 12 milhões de 

moradores. Já o orçamento da capital paraense é 
18 vezes menor do que o paulista, indicador da 
pobreza ainda maior da cidade, que completará 
400 anos em 2016. 

O prefeito de Belém dispõe de quatro reais 
por dia de receita pública para aplicar em be-
nefício de cada um dos belenenses. É menos do 
que gasta o trabalhador que precisa pegar dois 
ônibus para ir e voltar do emprego. Enquanto 
São Paulo dispõe de orçamento anual de pouco 

mais de 50 bilhões de reais, o de Belém fica em 
R$ 2,8 bilhões.

Com essa receita, fazer uma boa administração 
municipal é tarefa que desafiaria o melhor, mais 
honesto e mais competente dos gestores públicos. 
Com desperdício, mau uso ou desvio de finalidade 
(sem falar na presença, cada vez mais agigantada, 
da corrupção), é desafio impossível de ser enca-
rado. São justamente essas as características dos 
últimos governos da capital, incluindo o atual, de 
Zenaldo Coutinho, do PSDB.

A jornalista Ana Célia Pinheiro, no seu blog, 
A Perereca da Vizinha, e em seguida o Diário do 
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Pará, denunciaram uma situação cho-
cante: o prefeito de Belém possui mais 
assessores (118) do que o de São Paulo 
(114). Daria um assessor para cada 114 
mil habitantes de São Paulo e um para 
apenas 12 mil habitantes de Belém, 
com um exército de assessores 10 vezes 
maior do que o gestor da capital paulis-
ta, o petista Fernando Haddad.

A assessoria de comunicação da pre-
feitura procurou relativizar a dramatici-
dade desses números com argumentos 
sofismáticos e insatisfatórios. De fato, 
parte desse pessoal aparece no gabinete 
de Zenaldo Coutinho, mas trabalha (ou 
pelo menos está alocado) em outros ór-
gãos da prefeitura.

Foi assim que ele preencheu nada 
menos do que 68 cargos no Departa-
mento de Administração, 15 no Pro-
mazen (o programa – andando a passos 
de cágado – de saneamento da bacia da 
Estrada Nova, iniciado pelo seu ante-
cessor, Duciomar Costa, do PTB) e 14 
na Junta Militar. Só 10 aparecem como 
lotados especificamente em seu gabi-
nete. No entanto, 17 assessores lotados 
na Secretaria de Administração foram 
deslocados para o gabinete do prefeito 
e da sua vice, que ainda tem espaço para 
abrigar 25 em lotação direta.

O abuso não é só o quantitativo: é 
também o da destinação desses assesso-
res (como explicar que seis deles estejam 
no cerimonial e cinco no Amabelém?) e 
sua condição, parte deles da classe média 
alta e média, detentores de um QI espe-
cial, o de vaticinados pelo Quem Indica. 
São da confraria do prefeito e do seu 
principal auxiliar, o secretário de admi-
nistração, Augusto Coutinho, seu irmão. 
E de famílias colunáveis, provavelmente 
aparecendo mais nas colunas sociais do 
que nas sinecuras públicas.

É um escárnio diante da situação de 
pobreza de Belém, 628ª no ranking do 
IDHM (Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal), atrás, inclusive, 
de capitais sempre mal posicionadas, 
como São Luís do Maranhão e Teresi-
na (Piauí), além de cidades menores. No 
entanto, a assessoria do prefeito é um 
longo cabide florido por gente que pare-
ce bem sucedida num meio no qual não 
falta a exibição de riqueza.

Por Belém trafegam mais de 100 
motocicletas Harley-Davidson, as mais 
caras do mercado, importadas dos Esta-
dos Unidos. Apesar dessa frota invejá-

vel, ainda não há uma revenda dessa joia 
dos motoqueiros abastados. Para motos 
Mercedes (e carros) já há uma loja espe-
cífica, que colocou muitos veículos num 
mercado no qual, antes, uma Mercedes 
era raridade.

Um dos dois Porsches que serviram 
de carro-madrinha na Fórmula 1, foi 
comprado no ano passado pela dona de 
uma franquia de produtos de beleza em 
Belém. A máquina custou 700 mil reais 
e mais 200 mil para blindar. Com a blin-
dagem, diversos sensores foram desajus-
tados. Mais serviço e mais gastos. 

O filho de um magnata local resolveu 
exibir, na sede da Assembleia Paraense, 
um Audi importado que o pai comprou. 
Antes de chegar ao clube dito aristo-
crático, passou por dentro de um alaga-
mento ao lado da adutora da Cosanpa, 
na avenida João Paulo II. A água cobriu 
o veículo e causou perda total do mo-
tor (o bloco explodiu). Como o jovem se 
apavorou e abriu a porta antes de chegar 
o guincho, a água invadiu o automóvel 
e molhou todos os sistemas eletrônicos. 
Com dois dias estava coberto de mofo.

Se o dono do carro conseguisse com-
prar um motor usado na Espanha, teria 
que pagar 75 mil dólares, segundo um 
especialista no assunto. O dinheiro te-
ria que sair do seu bolso porque o se-
guro não cobriu o acidente. O magnata 
removeu o automóvel para seu sítio, na 
área metropolitana, onde a preciosidade 
pode ter virado peça de museu.

Os dois exemplos mostram que a 
classe média está comprando carros de 
Primeiro Mundo para rodar em uma 
metrópole de Terceiro Mundo (ou abai-
xo). A esposa de um magistrado, que di-
rigia um Honda Civic, passou por um 
dentre as centenas de alagamentos que 
se formam ao longo da BR-316, em 
Ananindeua. Água entrou no motor e 
causou um calço hidráulico.

O dono desse carro teve mais sorte: 
conseguiu que o seguro cobrisse as despesas 
da recuperação como se fosse um sinistro 
(com o tempo isso repercute nos prêmios 
dos seguros). Em uma das oficinas que pro-
curou, o seu carro era o quarto automóvel 
que lá chegava com esse problema. A to-
mada de ar fica a uns trinta centímetros do 
solo e alagamentos dessa profundidade são 
rotina ao longo da BR-316. 

O contraste é visível no dia a dia da 
cidade: uma infraestrutura incapaz de 
atender a demanda, que cresce. E por 

que cresce, se a cidade é pobre? Certa-
mente em função de ilhas de riqueza 
e ostentação. De onde vem o dinheiro 
que as forma e mantém? Só uma parcela 
menor da economia formal, organizada 
e legalizada. Esse submundo econômico 
existe e funciona rotineiramente, em-
bora sem ser captado pelos indicadores 
econômicos e sociais. Um economista, 
que reconhece esse submundo, acredita 
que, em algum momento, ele se comu-
nica com o mundo econômico visível e 
mensurável, da superfície aparente.

Por sua importância, essa economia 
paralela precisa ser quantificada para se 
inserir no PIB de Belém e, dessa manei-
ra, ser vista, analisada e se tornar suscetí-
vel a uma intervenção do poder público. 
A economia dos produtos piratas, por 
exemplo, já responde por boa parte do 
comércio do centro da cidade. Os ven-
dedores desses produtos, estabelecidos 
normalmente na avenida João Alfredo e 
algumas transversais, são organizados e 
protegidos por autênticas máfias, que têm 
esquemas próprios de segurança, além da 
cobertura policial, apesar de operações de 
repressão realizadas eventualmente.

Os comerciantes tradicionais já foram 
deslocados. Muitos fecharam suas lojas, 
mesmo as tradicionais, abandonando o 
comércio ou passando a viver do aluguel 
dos imóveis para pessoas do comércio in-
formal. Vários desses prédios, como o da 
Rofama, que vinha conseguindo manter 
seu armazém de ferragens por décadas, 
até capitular, se tornaram depósitos de 
mercadoria de ambulantes.

O economista observa que o grupo 
Yamada se adaptou a esse novo cenário 
vendendo para a classe C e alcançan-
do o mesmo público dos camelôs, que 
encorparam e se transformaram numa 
questão de difícil enquadramento e 
solução. As saídas tentadas não deram 
certo ou ficaram comprometidas pela 
falta de seriedade e de persistência, des-
feitar a cada nova eleição. 

Esse mundo subterrâneo não é, con-
tudo, privilégio do pequeno ou micro 
comércio. O maior grupo de comunica-
ção do Estado (e do norte do país) mais 
se esconde do que se retrata nos seus 
balanços anuais. Os números não tra-
duzem a grandeza visível da corporação, 
o que leva o público a deduzir das suas 
demonstrações financeiras que há uma 
economia paralela à margem do gru-
po Liberal (como certamente do grupo 
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RBA, só que de perfil ainda menos de-
vassável por não assumir a forma jurídica 
de sociedade anônima da Delta Publici-
dade, responsável pelo jornal O Liberal).

É notório também que as empresas 
de transporte coletivo de passageiros têm 
parte de suas receitas desviadas para um 
caixa 2 que alimenta a corrupção e uma 
parte remunera os próprios trabalhadores 
(motoristas e cobradores recebem uma 
jornada em espécie, diretamente da gave-
ta do cobrador).

Certa pessoa envolvida em um epi-
sódio de lavagem de dinheiro, em pro-
cesso criminal que tramita até hoje, sem 
definição, pela justiça estadual, adquiriu e 
mantém funcionando um resort de praia 
dentro da mais perfeita legalidade. Vai 
continuar assim, se depender do ritmo da 
tramitação do processo.

Cada uma dessas histórias exempla-
res forma um complexo que, contado e 
medido, acredita o economista (que, ob-
viamente, preferiu não ser identificado), 
explicaria essa exuberância de Belém 
que não gera receita pública. Uma con-
clusão óbvia é que esse tipo de negócio 
– narconegóci’os, pirataria, contrabando, 
corrupção, lavagem de dinheiro, boom 
imobiliário – não gera receita públi-
ca. Demonstrar isso é o problema. Mas 
como o tamanho desse submundo é gi-
gantesco, ele não pode mais ser ignorado. 
Se não é considerado, é porque alguma 
coisa vai muito mal na administração pú-
blica, como todos sabem, mas raros estão 
dispostos a levar em consideração para 
alguma iniciativa prática.

Pior para o futuro de Belém do Pará.

Paraense prefere o dinheiro vivo?
Os paraenses reagem a usar di-

nheiro de plástico: preferem andar 
com dinheiro vivo. Por isso, os bancos 
têm que estocar grandes volumes de 
moeda em suas agências, tornando-se 
mais expostos a assaltos. Os assaltos às 
agências do Banco da Amazônia têm 
acontecido no Pará com muito maior 
incidência do que nos demais Estados 
da região amazônica. Em alguns deles, 
o banco não sofreu qualquer assalto 
nos últimos anos, em contraste com a 
grande quantidade de ataques no Pará.

A surpreendente informação foi 
dada em Santarém pelo presidente do 
Basa, Walmir Pedro Rossi. Ele garan-
tiu que se o volume de dinheiro nas 
agências fosse menor, “talvez não ti-
véssemos tantos assaltos assim. Agora, 
se numa agência tem R$ 400 mil, R$ 
500 mil, os bandidos se sentem mo-
tivados a agir. Enquanto a gente não 
reduzir a quantidade de dinheiro vivo 
nos bancos vai continuar convivendo 
com esse problema”.

Indo além na observação, foi ta-
xativo: “As pessoas têm que parar de 
querer receber seus salários em di-
nheiro vivo, de querer receber crédi-
tos em dinheiro vivo”, aceitando usar 
“meios de pagamento que o mundo 
inteiro reconhece”, como o cartão de 
crédito e o cartão de débito.

Se a loja onde a pessoa fizer sua 
compra não quiser aceitar o cartão, 
“ela está incentivando o assalto por-
que está obrigando o cliente a andar 
com dinheiro vivo. As lojas que não 
querem aceitar cartão, é porque não 
querem pagar imposto. Mas o impos-
to que ela deixa de pagar, é às vezes o 
imposto que o Estado deixa de arre-
cadar e que deixa de investir em segu-
rança por ter limitação de recursos”, 
argumentou Rossi.

Seu raciocínio causou espanto e 
provocou críticas. Em primeiro lu-
gar porque o uso do dinheiro digital é 
fluente. Também porque há formas de 
desestimular o uso do dinheiro através 
de depósito em conta ou outras formas 
que facilitariam a vida de quem rece-
be pagamentos no interior do Estado, 
principalmente servidores públicos. 

Para alguns observadores, o ban-
queiro omitiu um aspecto da ques-

tão: os altos custos cobrados pelos 
bancos pela prestação de serviços aos 
clientes e simples usuários eventuais, 
que desestimula operações bancárias. 
Também parecia querer transferir a 
responsabilidade pelo problema aos 
cidadãos, que já são vítimas dos custos 
e da ausência de melhor tratamento 
nas agências.

Depois de terem transferido para o 
cliente funções que antes eram de res-
ponsabilidade dos seus funcionários, 
através da internet (e que lhes permitiu 
economizar despesas pela demissão de 
pessoal), os bancos estariam querendo 
culpar ainda mais o cidadão.

Esses aspectos devem ser conside-
rados, mas se o dado apresentado pelo 
presidente do banco da Amazônia é 
real, essa insistência dos paraenses em 
transacionar com dinheiro vivo, ao in-
vés de adotar o método universal do 
dinheiro de plástico, não teria também 
alguma coisa a ver com a sonegação 
fiscal e a origem ilícita dos recursos? É 
uma hipótese complementar.

A atividade subterrânea ou clan-
destina remonta, pelo menos na sua 
versão moderna, ao intenso fluxo do 
contrabando no pós-guerra, até a der-
rubada do governo populista do PSD 
de Magalhães Barata. Fortunas tinham 
sua origem no movimento de exporta-
ção de café e cacau e na importação de 
carros americanos (os “cutias”), perfu-
me, uísque e até sandália japonesa. Ar-
rematado em leilões que legalizavam a 
muamba, o contrabando ia parar nas 
mãos dos contrabandistas e em suas 
lojas vistosas. Ou se materializava no 
cadillac que circulava pelas ruas, desa-
fiando o fisco.

Talvez o Pará tenha a maior eco-
nomia informal do país, em termos 
proporcionais, e a maior taxa de so-
negação, que forma um robusto caixa 
dois de muitas empresas. Elas se tor-
nam poderosas dessa maneira, afas-
tando a entrada de concorrentes em 
potencial, que não penetram nas fron-
teiras parauaras, por não ter acesso 
(nem poder adotar) aos esquemas de 
desvio. Agora, pelo que disse o ban-
queiro, o Estado pode reivindicar ou-
tro título desse quilate: o de campeão 
de assaltos a bancos.

Correção

No oitavo parágrafo do artigo de 
Marly Silva, publicado na edição ante-
rior, faltou um ponto de interrogação na 
frase “E o que se apurou deste crime que 
atinge toda uma comunidade de traba-
lhadores e famílias que luta por direitos 
ancestrais, direitos legais e legítimos à 
terra de negros descendentes de escra-
vos trazidos da África para trabalhar no 
Marajó, em Belém e outros sítios”.

 Na apresentação, o texto embrulhou 
a autora do artigo com o tema do tex-
to, a irmã Dorothy. A professora Marly 
não é ativista católica nem membro da 
congregação Notre  Dame, à qual per-
tencia a religiosa.
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Os Maioranas 
contra Zenaldo
O prefeito de Belém, Zenaldo Cou-

tinho, não deve estar atendendo às von-
tades e caprichos do grupo Liberal. A 
prova são as matérias de críticas à admi-
nistração municipal cada vez mais fre-
quentes, espaçosas e duras. Se o grupo 
tivesse uma linha editorial basicamente 
jornalística, a iniciativa podia ser sauda-
da como providencial e benéfica.

Até agora, a realização mais evidente 
do tucano é disputar com seu anteces-
sor, Duciomar Costa, o título de pior 
prefeito da capital paraense em tempos 
recentes (e concorrentes é o que não fal-
ta, para infelicidade da cidade). A fase 
de preparação e ajustes já passou e a ad-
ministração, a meio caminho do final do 
mandato, não estabeleceu qualquer mar-
ca ou diretriz.

Com a nova eleição no ano que vem, 
o grupo Liberal deve estar esperando a 
retribuição pelo apoio dado a Zenaldo. 
Se há agora má vontade com o alcaide, 
em contraste com o tratamento de prín-
cipe que lhe era dado até recentemente, 
é porque há pretensão retida na cesta de 
exigências do império de comunicação.

Tanto há que o jornal O Liberal re-
percutiu uma devastadora matéria do 
Fantástico sobre a situação arruinada 
ou ruinosa dos postos de saúde na área 
metropolitana, sobretudo em Belém. A 
pauta nacional da TV Globo no Pará 
não se subordina às veleidades e capri-
chos da afiliada, seguindo critério muito 
mais jornalístico.

Daí os Maioranas não poderem usar 
sua própria emissora de televisão como 
a arma mais eficaz para campanhas con-
tra os que não atendem os seus pedidos 
e ordens. A Globo não deixa. E a Globo 
tem autoridade para tomar essa posição: 
se não tivesse intervindo na Liberal, a 
situação teria se tornado insustentável. 
Hoje, a TV é o veículo rentável do grupo.

Sem poder interferir nas matérias de 
rede da televisão, mesmo quando geradas 
em Belém, desta vez o jornal não ficou 
omisso, repercutindo a reportagem do 
Fantástico, ao contrário do que previu 
seu maior rival, o Diário do Pará. O jornal 
dos Barbalhos garantiu que o concorren-
te não ia dar nada. Subestimou a tensão 
latente da corporação com o prefeito

A Amazônia submerge, 
só Brasília é que não vê

Rio Branco, a capital do Acre, es-
teve ameaçada de ficar novamente 
isolada por terra e praticamente dei-
xar de funcionar por causa da cheia do 
rio Acre, que a banha. Três das quatro 
pontes que fazem a ligação entre as 
áreas da cidade chegaram a ser inter-
ditadas e a única que resistiu já apre-
sentava, sinais de fragilidade quando a 
água começou a baixar. Oito municí-
pios foram atingidos no Estado.

A cheia deste ano é a maior da 
história. O nível das águas chegou a 
18,40 metros. Na capital se concen-
traram 87 mil dos 183 mil atingidos 
pela cheia, contando com 26 dos 56 
abrigos montados. Tudo de improvi-
so e precário.

No ano passado, o recorde históri-
co foi do rio Madeira, em Rondônia, 
que ainda está enchendo.

Foi uma verdadeira tragédia, que 
chegou a ameaçar a hidrelétrica de 
Jirau, uma das duas grandes barra-
gens erguidas no leito do rio, que é o 
principal afluente do Amazonas. Por-
to Velho e outras cidades do Estado 
ficaram ilhadas.

A cheia do ano passado se inseriu 
numa tendência observada nos últi-
mos anos de menor intervalo entre 
as maiores enchentes na Amazônia, 
seguidas, em algumas regiões, de pe-
ríodos de secas também frequentes e 
rigorosas. Pode ser um fenômeno da 
natureza, independente da interven-
ção humana, mas é um fato concreto, 
quaisquer que sejam suas origens.

No entanto, mais uma vez, nada 
foi planejado de forma decisiva para 
atenuar o padecimento das pessoas 
e minimizar os prejuízos materiais. 
Cheia de rio é fenômeno cíclico sazo-
nal na Amazônia – e é extremamente 
positivo porque fertiliza o solo com 
os nutrientes que carrega. Só se torna 
negativa quando se excede, avançando 
muito além da calha para submergir 
extensas áreas de planície, algumas 
mesmo de depressão.

A tecnologia e a ciência possi-
bilitam prevenir a tempo e modo o 
movimento das águas na maior bacia 
hidrográfica do planeta, aproveitando 
o que ela tem de mais efetivo, que é 
a renovação da fertilidade dos solos.

Não basta, porém, monitorar 
imagens de satélites: o governo pre-
cisa ter braços para atuar no chão, 
onde estão os seres humanos. O 
diagnóstico pode ser feito e o recei-
tuário existe, mas a deficiência pare-
ce ser da vontade.

É que as várzeas amazônicas, 
com extensão de 150 mil quilôme-
tros quadrados apenas na calha do 
Amazonas (área do tamanho do Es-
tado do Ceará), não são prioridades 
para os governos que, há meio sécu-
lo, promovem a ocupação da região 
através de rodovias, dando acesso às 
áreas centrais – e mais altas.

Com todas as distorções, o imi-
grante (pessoa física e, principal-
mente, jurídica) prevalece sobre o 
nativo. Brasília não tem olhos para a 
realidade nas margens dos rios, ocu-
padas há séculos pelos moradores 
mais antigos, que não são o objetivo 
dos planos de “integração”.

Vê-se o contraste a olho nu, sem 
precisar de satélites, a ferramenta 
preferida dos amazonólogos de reta-
guarda: enquanto a parte tradicional 
da Amazônia vive uma cheia enorme, 
o governo federal lança seu progra-
ma de monitoramento do fogo para 
2015, um mês antes de começar a 
temporada das queimadas em todo 
país, extensivas a dezembro.

Campeã nos índices de destruição 
da natureza, a Amazônia é pilhada, 
saqueada e reduzida a terra arrasada 
por essa migração intensiva e descon-
trolada, mas que é o foco de todas as 
atenções. Afogado e vendo seu patri-
mônio desaparecer, o cidadão do Acre 
pode gritar à vontade por socorro. 
Sua voz não chegará ao trono repu-
blicano, na capital federal.
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Belo Monte se antecipa. É o melhor para o país?

O mistério do cimento

O consórcio Norte Energia preten-
de recuperar parte do atraso nas obras 
da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. 
Para isso, programou o início do enchi-
mento do reservatório para 15 de se-
tembro. O represamento do rio Xingu 
inundará uma área de 502 quilômetros 
quadrados (ou 50 mil hectares), seis 
vezes menor do que o reservatório da 
hidrelétrica de Tucuruí, a quarta maior 
do mundo, também no Pará, que ocupa 
3 mil km2 e é o segundo maior lago ar-
tificial do Brasil.

A Norte Energia quer iniciar a gera-
ção na usina ainda em novembro deste 
ano. Mas para reduzir o atraso no crono-
grama original, que era de um ano (o iní-
cio da operação devia ter ocorrido em 28 
do mês passado) para nove meses, o con-
sórcio terá que concluir a desapropriação 
de mais de 2 mil imóveis localizados na 
área de influência direta, com mais de 20 
mil pessoas atingidas. O reassentamento 
é um dos itens mais atrasados da obra. 
Ele devia ter sido completamente exe-
cutado em julho do ano passado.

A geração começará não pela casa 
de força principal, que fica rio acima 

de Altamira, mas pela casa de força 
complementar, instalada na estrutura 
do vertedouro principal, a partir do 
qual será formado o maior dos reser-
vatórios (os outros ficam fora da calha 
do rio). A usina complementar terá 
seis turbinas de 38,85 megawatts cada, 
somando menos do que uma única das 
18 gigantescas turbinas Francis da casa 
de força principal, na qual estarão 98% 
da capacidade instalada de energia da 
hidrelétrica. É um esquema de cons-
trução inédito na história das grandes 
usinas no Brasil.

As turbinas suplementares, do tipo 
bulbo, funcionam com baixa que-
da de água, ao contrário das turbinas 
convencionais, que necessitam de um 
grande desnível no rio para que um 
volume maior de água (750 mil litros 
por segundo) acione seus pesados me-
canismos de geração.

A antecipação dos prazos para a 
entrada da usina em funcionamento 
mais cedo podem prevenir problemas, 
alguns resultantes da apuração de cor-
rupção na Petrobrás, pela Operação 
Lava-Jato, que se apresentam no ho-

rizonte de Belo Monte, com seus 28 
bilhões de reais de custo, 80% garanti-
dos pelo BNDES, agora também sob a 
discreta e ainda tímida mira dos inves-
tigadores federais.

Executivos da Construtora Ca-
margo Corrêa começaram, na sema-
na passada, a dar informações sobre a 
formação de cartel das empresas para 
a conquista das obras da usina, além 
de Jirau, em Rondônia, e outras irre-
gularidades em obras de estatais do 
setor energético, como parte de um 
acordo de delação premiada com a 
Lava-Jato.

A Camargo tem participação nas 
duas obras, cujo custo está estima-
do em quase 30 bilhões de reais. No 
ano passado, o Tribunal de Contas da 
União iniciou uma auditoria para in-
vestigar o repasse de 22,5 bilhões de 
reais do BNDES para o consórcio 
responsável pela construção de Belo 
Monte. 

É bom para o Brasil que a investi-
gação se aprofunde e se estenda, sain-
do do universo da corrupção apenas na 
Petrobrás.

Nenhuma obra no Brasil está utilizando mais cimento 
do que a hidrelétrica de Belo Monte. Absorverá 3,7 mi-
lhões de metros cúbicos de concreto até o final da obra, 
com custo  total orçado em 28 bilhões de reais (valor de 
novembro do ano passado). Esse é um detalhe ao qual 
pouco se atenta. Quando a concessão foi vencida pelo 
consórcio Norte Energia, era de presumir que o produto 
viesse da Caima, a fábrica que o grupo João Santos cons-
truiu em Itaituba, também no Pará, com incentivos fiscais 
da Sudam (10 anos depois de construir outra fábrica em 
Manaus, para lá levando o calcário extraído no Pará).

Mas a empresa perdeu a disputa para o grupo Votoran-
tim, da família Ermírio de Moraes, de São Paulo. Embora 
a fábrica mais próxima da Votorantim ficasse em Xam-
bioá, no Tocantins, bem mais longe, a empresa ofereceu 

um preço pelo cimento a granel muito inferior ao que a 
Caima apresentou. Com a vantagem adicional de se com-
prometer a entregar o produto na porta da hidrelétrica.

Como a unidade tocantina não podia suprir toda a 
demanda, outras fábricas da Votorantim espalhadas pelo 
país seriam acionadas, inclusive no Nordeste, sem alterar 
o preço de venda. Já a empresa do grupo João Santos faria 
a entrega na fábrica, em Itaituba mesmo. E por um preço 
mais elevado: 474 reais pela tonelada a granel.

A Caima exagerou na cotação ou a Votorantim ofe-
receu um preço seco, no osso, sem qualquer gordura de 
lucro?

A dúvida não foi respondida na época da contratação, 
mas se a Operação Lava-Jato realmente chegar a Belo Mon-
te, é um bom tema para colocar na agenda da apuração.

O Jornal Pessoal existe pela força do leitor

COMPRE E DIVULGUE
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Celpa: a energia cara e 
a imagem negativa

A Equatorial Energia inseriu, na 
semana passada, anúncio de duas 
páginas nos dois jornais diários de 
Belém, o Diário do Pará e O Liberal. 
Era a maior programação publicitá-
ria em impresso desde que a empre-
sa assumiu o controle acionário da 
Celpa, há três anos. A peça faz parte 
de uma campanha iniciada no mês 
passado para tentar mudar sua má 
imagem junto à opinião pública.

Esse anúncio foi efeito da man-
chete de primeira página de O Li-
beral da véspera da publicação dos 
anúncios: “Celpa pede à Aneel que 
autorize novo reajuste”, proclamou 
o título. O texto dizia: “O pedido 
de revisão extraordinária, formula-
do pela Celpa, acontece dias depois 
da entrada em vigor de um aumen-
to médio de 5,5% para as unidades 
consumidoras da Região Norte. De 
acordo com o Dieese-PA, a empresa 
foi beneficiada por 16 reajustes nos 
últimos 17 anos”.

Imediatamente a Celpa dis-
tribuiu uma nota informando 
que a revisão tarifária extraor-
dinária do Pará “foi uma das 
menores do País. Enquanto 
a média nacional do reajuste fi-
cou em 28,7%, o índice da Celpa 
foi de 3,62%, o 5º menor em todo 
o Brasil”.

Lembrou que essa revisão é de 
responsabilidade da agência federal 
de energia “e está sendo realizada 
para restabelecer o equilíbrio fi-
nanceiro do setor elétrico, de forma 
que as tarifas passem a cobrir, den-
tre outros custos, a despesa com a 
geração das usinas térmicas, já que 
a escassez de chuvas fez com que 
fossem acionadas as usinas termelé-
tricas, cujo custo de geração é dez 
vezes maior do que o das hidrelé-
tricas. Ou seja, o valor arrecadado 
com o aumento da tarifa não irá 
para a Celpa, mas, sim, será usado 
para cobrir o aumento das despesas 
de geração e outros custos”.

Na informação principal, o co-
municado garantia que “não há pre-
visão e nem foi solicitada pela Celpa 

nova Revisão Tarifária Extraordiná-
ria”. E que, atualmente, “a tarifa de 
energia no Pará não é a mais cara 
do País, ocupando a 9ª posição no 
ranking de tarifas da Aneel”. A em-
presa já ocupou o penúltimo lugar.

Apesar da campanha sistemáti-
ca que tem feito contra a conces-
sionária, desde que ela passou a co-
brar 20 milhões de reais de dívidas 
antigas contraídas por 150 unida-
des consumidoras sob a responsa-
bilidade do grupo de comunicação 
da família Maiorana, O Liberal não 
respondeu ao caro anúncio com 
uma matéria jornalística.

Afinal, a nota da Equatorial o 
desmentia diretamente, negando 
que já tivesse feito o pedido de revi-
são e assegurando que nem pretende 
requerê-lo. Esse ato seria insensato, 
mesmo que o equilíbrio financeiro 
da empresa com a atual tarifa esti-
vesse prejudicado ou comprometido. 
Em um ano, os reajustes em favor da 
Celpa chegaram a 40%, oito vezes 
mais do que a inflação no período. É 
um valor considerável, se não espan-
toso e inaceitável para o consumidor, 
ainda que a questão seja mais com-
plicada do que a versão simplista e 
tendenciosa de O Liberal.

No texto da manchete, o jor-
nal se referiu ao reajuste médio de 
5,5% dado às concessionárias da 
Amazônia, mas se “esqueceu” de 
ressalvar que para a Celpa o au-
mento foi de 3,6%, complemen-
tando o de 36% do ano passado. O 
objetivo é claro: continuar jogan-
do o povo contra a concessionária, 
mesmo que à custa de inverdades 
sutis ou mentiras abertas.

A campanha podia beneficiar a 
população em geral e os que pagam 
conta de luz se fosse jornalistica-
mente correta. Mas, como sempre, o 
comandante do grupo Liberal, Ro-
mulo Maiorana Júnior, colocou seus 
interesses pessoais acima de tudo. 
Por isso, deixou de prestar ao leitor 
as informações que o desmentido da 
Celpa lhe impunha. Mas não deixou 
de faturar os anúncios.

Petrobrás: privatização ou 
destruição por dentro

O PT acusa o PSDB de querer privatizar a 
Petrobrás. De fato, o senador tucano José Serra 
defendeu a tese recentemente. Mas o que o PT 
tem feito é destruir a estatal por dentro. Herdou 
problemas e irregularidades, como quase todos os 
governos a partir dos anos 1960. Mas os multi-
plicou como ninguém antes, para parafrasear o 
ex-presidente Lula.

A dívida da Petrobrás chegou a 332 bilhões de 
reais, num grau tão perigoso que a agência de clas-
sificação Moody’s a rebaixou para a apreciação do 
mercado de ações e investimentos. Só vai continu-
ar a operar financeiramente com a empresa quem 
cobrar muito mais do que vinha fazendo, porque o 
grau de classificação é agora especulativo.

Segundo a Folha de S. Paulo, de 19 milhões 
de reais por ano para auditar as contas da esta-
tal, a consultora internacional Pricewaterhouse 
Coopers vai cobrar agora R$ 47 milhões – o que 
dá uma pequena medida da elevação de custos da 
Petrobrás. A PwC se recusou a assinar o balan-
ço do quatro trimestre do ano passado porque as 
demonstrações não excluíam prejuízo por conta 
do chamado “petrolão”. O impasse ainda perdura. 
Nele, estão em jogo tanto a imagem da petrolífera 
quanto a da empresa de auditagem, uma das mais 
importantes do mundo.

Para enfrentar essa maré ruim a Petrobrás 
anunciou ontem que pretende vender bens do 
seu patrimônio para arrecadar até 13,7 bilhões 
de dólares (R$ 39 bilhões) com as vendas neste 
e no próximo ano. Assim poderá responder a co-
branças no valor de US$ 11 bilhões, 25% a mais 
do que estava previsto no seu Pano de Negócios 
2014-2018.

De roldão, a liquidação vai engolir campos 
de óleo e gás, refinarias, dutos, terminais e a rede 
de postos de combustíveis, além de empreendi-
mentos de gás e energia. Se conseguir reduzir seu 
elevadíssimo endividamento, recompor a sua ca-
pacidade de investimento e expurgar o prejuízo 
causado pela corrupção desenfreada, que criou a 
Operação Lava-Jato, a Petrobrás poderá recupe-
rar a saúde. Mas quando? A que custo?

Necessariamente, não poderá mais manter o 
seu perfil atual, minado pela promiscuidade entre 
seus dirigentes e executivos e os partidos políticos 
no poder. As ideias apresentadas por Serra não 
são exatamente de privatização, expressão de-
moníaca que turva as discussões mais corajosas e 
profundas. Mesmo se polêmicas ou equivocadas, 
elas formam uma boa agenda para a sociedade 
usar na discussão sobre a forma de renascimento 
que a estatal deverá seguir para se reconciliar com 
seu passado glorioso.
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Menos atenção à ecologia: ênfase agora é na produção
De 2012 a 2014 o governador Simão 

Jatene prometeu, com ênfase, aos 170 
integrantes do setor de áreas protegidas, 
que funcionava na Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado: criaria o Instituto 
de Biodiversidade e Áreas Protegidas, 
seguindo o exemplo da União, que criou 
o Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade. 

A equipe técnica decidiu então se 
preparar para assumir a tarefa: realizou 
seminários com a participação de con-
sultoria contratada   junto ao governo 
de Minas Gerais, também controlado 
pelo PSDB, para elaborar um projeto 
de lei que pudesse fortalecer ainda mais 
o setor encarregado da gestão de unida-
des de conservação do Pará.

As consultorias custaram muito 
dinheiro aos cofres públicos e os ser-
vidores empenharam horas extras de 
seu trabalho na esperança de viabili-
zar a melhoria dos serviços públicos 
voltados a gestão da biodiversidade 
de unidades de conservação. Recursos 
financeiros não faltavam: eles vinham 
da compensação ambiental paga pelas 
empresas que intervém sobre a nature-
za. O problema, ao contrário, não era 
de dinheiro, mas gastar os recursos. O 
entrave estava na inoperância admi-
nistrativa, da antiga Sema. Com um 
quadro muito pequeno de funcioná-

rios, não conseguia atender as deman-
das de gastos do setor acrescidas das 
demandas em geral da secretaria.

A esperança dos técnicos estava na 
transformação em um instituto, que 
teria autonomia e um quadro técnico 
administrativo ampliado e competente, 
capaz de realizar a missão institucional 
sobre as áreas protegidas. 

A reestruturação da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente neste ter-
ceiro mandato de Jatene simplesmente 
extinguiu a Diretoria de Áreas Pro-
tegidas. No seu lugar criou o Institu-
to de Desenvolvimento Florestal e da 
Biodiversidade. O setor de proteção da 
diversidade biológica e cultural foi atre-
lado ao setor de concessão florestal, que, 
assim, se apossou dos recursos da com-
pensação ambiental. Hoje, eles somam 
mais 36 milhões de reais. 

Quando o governador anunciou a 
intenção original, os técnicos sugeri-
ram a ampliação do corpo técnico para 
que cada uma das 21 unidades esta-
duais de conservação tivesse pelo me-
nos uma gerencia administrativa. Ao 
contrário do que prometera, porém, 
o governo extinguiu as gerências, que 
já funcionavam precariamente. Dos 
26 cargos comissionados, restaram 11, 
sendo 9 DAS4 para cuidar de todas 
as UCs do Estado e dois DAS3 para 

a gestão da biodiversidade do Estado 
inteiro, incluindo terras indígenas e 
territórios quilombolas.

As consequências da reestrutu-
ração foram desastrosas porque dos 
70 servidores efetivos que a diretoria 
conseguiu treinar para fazer a gestão 
das UCs e tratar da biodiversidade, 
apenas 25 aceitaram ser cedidos para 
o Ideflor-Bio (os mais velhos e os que 
têm cargo comissionados), já que não 
foram oferecidas vantagens salariais e 
profissionais para aqueles que se dis-
pusessem a ir para o novo instituto 
– e também por se sentirem traídos 
pelo governo. 

O Tribunal de Contas da União pu-
blicou um relatório que indicou que a 
Sema, para melhorar a gestão das UCS, 
deveria ampliar o quadro técnico encar-
regado de fazer a gestão desses territórios. 
O governo se comprometeu em cumprir 
as determinações do tribunal, mas parece 
ter esquecido o compromisso.

A direção seguida a partir de agora 
parece ser no sentido de fazer prevale-
cer a posição do setor florestal, voltado 
para a atividade produtiva, sobre o setor 
ambientalista. Não por acaso, empresá-
rios e políticos de Paragominas domi-
nam essa área do governo e estão em-
penhados numa tarefa: fazer o sucessor 
de Simão Jatene no governo do Estado.

Governo faz, governo tira
O sistema financeiro nacio-

nal bloqueou qualquer operação 
com o setor de construção pesa-
da, se ela envolver o governo fe-
deral como pagador. Os bancos 
querem agora distância do Te-
souro Nacional. Surpreenden-
temente, os primeiros a fechar 
as portas para a operação de 
desconto de duplicatas foram o 
Banco do Brasil e a Caixa Eco-
nômica Federal, controlados 
pelo governo.

A denúncia foi feita por 
João Santana, presidente da 
Constran, empresa de constru-
ção pesada, em artigo na Folha 
de S. Paulo. Além de não poder 
mais operar com os bancos, sua 
empresa está sendo obrigada a 
recolher os impostos sobre a fa-
tura emitida, que os órgãos do 
governo deixaram de pagar.

Santana, que foi ministro 
no governo de Fernando Collor 
de Mello (agora acusado tam-
bém de se beneficiar do paga-
mento de propina na Petro-
brás), diz que a Constran tem 
dois contratos assinados com a 
Valec, empresa do Ministério 
dos Transportes. Um deles é 
referente a 150 quilômetros, na 
ferrovia Norte-Sul, em Goiás 
(que se liga à ferrovia de Cara-
jás e, algum dia, deveria chegar 
a Belém). O outro é por 170 
quilômetros, na Fiol (Ferrovia 
Oeste-Leste), no interior da 
Bahia. Os pagamentos de am-
bos encontram-se atrasados.

“Em quase 60 anos de his-
tória é a primeira vez que não 
recebemos nem sequer para 
honrar a folha de pagamen-
to da obra”. lamentou ele, que 

faz a pergunta: a suspensão dos 
pagamentos se deve à Opera-
ção Lava-Jato (a Constran é 
controlada pela UTC, embora 
não integre a lista de empresas 
investigadas), ou ao ajuste fiscal 
iniciado pelo governo?

Santana não considera as 
providências anunciadas pelo 
ministro da Fazenda um ajuste 
fiscal de verdade. “Em vez de 
propor cortes e eliminar linhas 
de despesas, o governo apenas 
não paga. Em outros países, o 
nome disso é calote e rompi-
mento de contrato. No Brasil, 
batizamos de ‘ajuste fiscal’”, ar-
gumentou ele no artigo.

“Historicamente, quando o 
governo tem planos de enxugar 
despesas, ele chama seus fornece-
dores e informa o que será corta-
do, dando às empresas condições 

de se planejar. É chato, é ruim, 
mas é honesto e transparente. 
O oposto é manter, de um lado, 
o discurso de que nada será cor-
tado, que o PAC será mantido, 
que os programas sociais não 
sofrerão cortes – e, de outro, 
reter pagamentos devidos por 
serviços prestados, como se faz 
neste exato momento”, observou 
o ex-ministro.

E arrematou: “Criou-se uma 
realidade discutível. Enquanto o 
governo federal empurra para a 
sociedade o peso do ‘ajuste’, na 
forma de mais impostos e mais 
desemprego, não aplica ao Esta-
do qualquer ajuste real”.

Quando executivo de em-
presa responsável por obras pú-
blicas assina artigo como esse, é 
porque a situação está mesmo 
muito difícil.
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CABANAGEM/180 ANOS

A conquista do poder não gera um novo poder
A cabanagem se distinguiu de outras 

revoltas que eclodiram durante o Segundo 
Império – e mesmo antes e depois desse 
período – por um fato singular: o povo re-
almente tomou o poder. Ao longo de mais 
de cinco meses a província do Grão Pará foi 
governada por três presidentes cabanos. O 
primeiro foi um membro da elite nativa, o 
proprietário de terras Félix Clemente Mal-
cher. No auge da violência, assumiu o co-
mando o líder dos moradores do interior, a 
parcela que hoje se diria camponesa da com-
posição de forças, Francisco Vinagre. E, por 
último, um quase citadino que mal saíra da 
adolescência, Eduardo Angelim.

Nas escaramuças posteriores à frustrada 
tentativa de implantação de um governo le-
gal, com o marechal Manuel Jorge Rodri-
gues, os cabanos reassumiriam o controle 
do poder, mas sem modificar sua essência e 
estrutura. Finda a cabanagem, as coisas não 
voltaram a ser o que eram, mesmo porque a 
economia estava arrasada e houve alarmante 
redução na população, efeito dos morticínios 
no fluxo ascendente da revolta e durante a 
ação repressora do poder central.

Tomado o poder, o que os líderes caba-
nos fizeram para mudar o sistema de explo-
ração vigente, estabelecer novas regras de 
convivência ou reorganizar o governo em 
outras bases? Nada foi feito que pudesse 
ser associado a uma revolução. A marca dos 
acontecimentos a partir de 7 de janeiro de 
1835 foi a da progressão da violência, num 
ajuste de contas sangrento entre as duas par-
tes que se extremaram no cenário da capital 
e do interior. Os cabanos não se prepararam 

para o dia seguinte. Queriam apenas se livrar 
das correntes da dominação, materializada 
na cor da elite e na sua condição social.

O segredo da cabanagem morreu com 
o seu maior agitador, o padre Batista Cam-
pos, vítima de um acidente banal, ao se fe-
rir no momento em que se barbeava e ser 
fulminado por uma gangrena que não pôde 
debelar porque estava em fuga pela mata. A 
uma semana da irrupção da revolta, morria 
o homem que foi a ponte entre o período de 
agitação política e fermentação ideológica, 
antes e depois da adesão do Pará à indepen-
dência nacional, que teve como seu vértice 
Felipe Patroni, e a arregimentação para a 
luta armada.

A liderança de Batista Campos é incon-
testável, mas que ele pudesse preservar um 
núcleo político e ideológico no torvelinho 
de violência do confronto entre os que têm 
e os que nada têm, levada ao paroxismo da 
matança, é um ponto duvidoso até hoje. A 
análise desse período, demarcada por mito-
logias e definições altissonantes, tem trazido 
pouca demonstração em favor da definição 
da cabanagem como uma revolução. Em ge-
ral, a análise histórica, em tempo específico e 
espaço delimitado, é atropelada por concei-
tos transportados de realidades atuais para 
as situações daquela época. A cabanagem 
é o que dela dizem esses intérpretes, não o 
que realmente foi. Dentre outros motivos 
pela falta de provas na forma de documentos 
primários ou testemunhos de época válidos.

Em 1971 muitas dessas questões to-
maram forma ou foram suscitadas pionei-
ramente por um livro que tratava da caba-

nagem apenas lateralmente, mas que teve o 
impacto de uma autêntica revisão do tema. 
Foi O Negro no Pará, sob o regime da escra-
vidão, de Vicente Salles (Fundação Getúlio 
Vargas, Universidade Federal do Pará, 336 
páginas).

Vicente tinha acumulado tantos dados 
que o espaço foi extremamente limitado 
para sua apresentação e tratamento analí-
tico. Deixa a impressão de que aquela seria 
apenas a primeira abordagem do tema. A ele 
voltaria de forma definitiva. De fato, produ-
ziu ainda o Memorial da Cabanagem, quase 
tão fragmentado quanto O Negro no Pará, 
mas sem o tratamento sistemático que o li-
vro anterior prometia. Dessa tarefa Vicente 
se desincumbiu sinteticamente na entrevis-
ta que me deu, publicada originalmente no 
jornal O Liberal, num suplemento que editei.

Para avivar o debate, decidi reproduzir os 
trechos que me parecem os mais pertinentes 
de O Negro para retomar as afirmativas e dú-
vidas de Vicente Salles sobre a cabanagem, 
a maioria delas ainda em aberto. Acho que 
suas restrições sobre Felipe Patroni, embo-
ra corretas, não são inteiramente justas nem 
adequadamente contextualizadas. Vicente 
atribui precocemente demais uma insanida-
de mental que só tomaria conta de Patroni 
tempos depois, sem, contudo, imobilizá-lo.

Na reprodução dos trechos selecionados, 
corrigi erros de digitação ou de revisão e dei-
lhes uma forma mais jornalística para uma 
maior fluência na leitura por aqueles que 
quiserem uma boa provocação para a com-
preensão da cabanagem. Segue-se, Vicente 
Salles.

FORMA DE LUTA

Naturalmente, essa forma elementar de luta contra o regime 
[por parte dos negros escravos], por sua própria natureza [a fuga para 
a formação de mocambos], seduzia mais facilmente o escravo. Mas 
pouco a pouco a forma superior, a luta política, e desta para nível 
mais elevado, a luta armada. Ganhou uma parcela dessa população. 
Entretanto, só um poderoso partido, consolidando política, orgâ-
nica e ideologicamente, teria condições de conquistar a hegemonia 
naquela etapa da revolução social paraense.

Esse partido, aguerrido, com caráter de massas, existiu em 
função de alguns poucos líderes sem preparo e incapazes de 
compreender a grandeza do movimento. E quando aconteceu 
o irremediável, a guerrilha predatória desempenhou impor-
tante papel, cresceu, desenvolveu-se, transformou-se progres-
sivamente e, num dado momento, os revolucionários conquis-
taram o poder.

As lideranças que souberam ganhar as massas não puderam, 
entretanto, atender suas justas reivindicações. E para a grande 
maioria dos escravos o engajamento significava apenas a supressão 
do senhor. Ela sabia que esse partido, que tantas vezes lhe acenara 
o congraçamento das raças, também era constituído de senhores, 

como o próprio Batista Campos ou Malcher, fazendeiros e latifun-
diários, e tantos outros. Que perspectiva poderia oferecer o partido 
de Batista Campos, cujo jornal, O Publicador Amazonense, na vés-
pera da cabanagem, incitava a divisão das classes populares, lem-
brando colocar os índios e os caboclos contra os negros?

[Segue-se o texto do artigo, que aqui não será citado, por ser mais 
ilustrativo do que Vicente Salles afirmou.]

O texto não é da responsabilidade de Batista Campos, mas o 
jornal o era, sendo impresso na Typographia Philantropica, Rua do 
Espírito Santo, 28, sede da revolução planejada que se iniciou com 
as pregações irreverentes de Luís Zagalo e que acenou, com Felipe 
Patroni, o símbolo da fraternidade entre as raças.

Mas na cabanagem uma outra coisa extraordinária acontece: o ne-
gro, que até então fugia para os mocambos distantes, aderiu em mas-
sa ao movimento, pretendendo alcançar a liberdade. Esta não lhe foi 
concedida, porém. E o negro, na sociedade de classes, reprimida a re-
volução, teve de voltar aos métodos tradicionais para a busca da liber-
dade não consentida: a fuga e posterior agregamento nos mocambos 
que, a partir de então, se multiplicaram em quase toda a Amazônia.

Nas bacias de certos rios, como o Acará, o Moju, o Capim e 
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o Guamá predominavam desde os tempos antigos as lavouras da 
cana, tendo havido, em todos eles, numerosos engenhos reais – en-
genhos completos, que se distinguiam dos rústicos molinetes para 
o fabrico de mel-de-cana, da garapa ou mesmo da cachaça. A la-
voura canavieira exigiu, como em toda parte, mão-de-obra escrava 
e nela se concentrou o maior contingente de negros importados 
pelo Pará para os trabalhos do campo. Esta região foi, portanto, a 
de maior importância econômica e aí se localizou um dos maiores 

mocambos paraenses: o de Caxiú, cujos negros, comandados pelo 
preto Félix, aderiram na sua totalidade à cabanagem. Foi destro-
çado pelas forças de Andréa. Os negros que escaparam não se en-
tregaram facilmente e buscaram outro local para se reagruparem. 
Num relatório de Andréa, diz-se que foram presos mais de 600 
escravos. Mas a região de atrito não foi pacificada inteiramente. 
Em diferentes pontos os escravos criaram sociedades fechadas com 
sua autonomia administrativa e importantes lavouras.

PATRONI

(...) A fricção social, fermentada 
longos anos, ganhou expressão po-
lítica quando a massa da população 
identificou seus anseios com o jogo de uma das fac-
ções, engrossando suas fileiras. Politicamente, esta foi 
a vitória da facção que representava um ideal político 
brasileiro, nacionalista, mas essa vitória foi, além disso, 
a geratriz de uma atitude política nova em nosso meio. 
Embora os objetivos fossem os mesmos, a facção che-
fiada por Batista Campos transformou-se qualitativa-
mente, passando a expressar, no começo com algum 
atrevimento, depois com audácia, os anseios gerais 
da população. Foi forçada a modificar-se no dia a dia 
dessas lutas e, de fato, modificou-se rapidamente: ad-
quiriu certo corpo ideológico, agitou ideias ao mesmo 
tempo em que lutou pela tomada do poder.

Quem primeiro, e mais agudamente, formulou os 
princípios ideológicos do movimento foi sem dúvida 
Felipe Alberto Patroni. Mas sua posição nos aconte-
cimentos é singular pela projeção que teve em con-
traste com a alienação de espírito demonstrada desde 
o início. Suas atitudes caracterizaram-no mais como 
oportunista, às vezes audacioso, como no episódio da 
sua fala na corte portuguesa, dirigindo-se ao monarca 
em termos candentes e agressivos – episódio sabo-
roso para os seus biógrafos. Também se nota certo 
oportunismo no seu “plano” apresentado às cortes 
constituintes, sobre o modo prático de se procederem 
às primeiras eleições na província do Grão-Pará.

(...) Patroni, na sua ação política, tinha qualquer 
coisa de caudilhesco, imperativo e atrabiliário. A causa 
era superior à sua personalidade. Assim, foi fácil mul-
tiplicar os sectários. Mas estes logo perceberam seu 
oportunismo e a liderança escapou do seu controle. 
No Pará, sua ação é desastrosa, inconsequente, indi-
vidualista. A introdução da imprensa, iniciativa dele, 
também passará logo para outras mãos. Associado ao 
tipógrafo português Daniel Garção de Melo, e com 
a ajuda financeira de outros correligionários, adquiriu 
e transportou para Belém uma tipografia, onde fez 
imprimir O Paraense, considerado o primeiro jornal 
editado em Belém. Como redator desse periódico foi 
levado à crista dos acontecimentos. Houve, porém, 
desacordo e a sociedade que seria a publicação do jor-
nal se desfez. Patroni entregou-se ao oportunismo e 
obtendo emprego público abandonou praticamente a 
arena das lutas.

BATISTA CAMPOS

[Batista Campos] não representa-
va exatamente o revolucionário capaz 
de tentar, ou de levar ao termo, a mo-
dificação das estruturas. No poder, não 
demonstrara abrir esse jogo. Escapava 
talvez ao seu pensamento político a mu-
dança radical do status quo. Ele próprio 
estava profundamente comprometido 
com os interesses da classe dominante e, 
sob certos aspectos, era tão reacionário 
quanto os componentes da outra facção; 
apesar representava um dos setores em 
que a mesma classe se dividira na dis-
puta do poder. Seu liberalismo chega a 
parecer bastante duvidoso.

[Vicente comenta um libelo apresen-
tado contra Batista Campos em 1832.] 
O libelo contrasta com a maioria dos 
documentos conhecidos sobre os acon-
tecimentos que precederam à explosão 
da cabanagem. Essa é, todavia, uma das 
muitas tentativas de enquadrar num 
corpo ideológico a atuação de Batista 
Campos: algumas acusações procedem, 
como a de o cônego ter entre os seus 
mais chegados colaboradores, alguns 
negros – que, aliás, eram seus escra-
vos; que estes propalassem doutrinas 
subversivas era compreensível, mas 
que essas doutrinas incluíam ideias 
de igualdade social ou de nivelamento 
de fortunas, ou seja, uma ordem social 
comunista, é algo que nunca se chegou 
a esclarecer definitivamente. Na cabe-
ça dos negros e dos índios essas ideias 
não poderiam andar muito longe, mas 
na sua forma simples, primitiva, de 
organização social e econômica, remi-
niscência da vida tribal. Handelmann 
também encontrou na cabanagem luta 
de classes e não de raças e admitiu que 
o levante de 1835 tinha deveras essa 
característica, uma “feição comunista”.

Na verdade, nesse período contur-
bado da história paraense pouco se fala 
da abolição do cativeiro. Para os negros, 
a liberdade tinha ou parecia ter signifi-

cado especial e muito limitado: escapar 
das garras do cativeiro, fugir para os mo-
cambos e ali integrar-se – ou reintegrar-
se, melhor dizendo – no tipo de organi-
zação social que trouxeram da África e 
que entre nós pouco se modificaria, ape-
sar de Tavares Bastos ter enxergado nos 
mocambos de Óbidos uma reprodução 
da organização social dos brancos.

(...) No estudo da revolução paraense, 
temos de assinalar a figura contraditória 
do Padre Batista Campos. Raiol, que 
fez nos Motins Políicos o recenseamento 
mais completo dos episódios que deter-
minaram a explosão da cabanagem, foi 
extremamente escrupuloso na análise do 
pensamento político e da atuação parti-
dária desse líder da revolução. O padre 
foi essencialmente homem político. A 
sotaina pesava-lhe e restringia-lhe os 
movimentos. Como político, engajou-se 
num processo que ajudou a desenvolver, 
mas do qual perdeu o controle.

Assim a revolução, ao se generali-
zar, acabou influindo nele mais do que 
ele, como mentor intelectual, sobre ela. 
Preparou-a, mas é verdade que, com sua 
morte prematura [uma semana antes de 
eclodir a rebelião], não chegou a condu-
zi-la. Daí, talvez, ter ela tomado rumos 
imprevisíveis – totalmente entregue a 
lideranças despreparadas para o exercício 
do poder, arrebatada pelos homens do 
campo, que se foram eliminando sucessi-
vamente, para terminar nas mãos de um 
quase adolescente: Eduardo Angelim.

Pouco a pouco as causas do mo-
vimento tomaram forma e o padre 
foi tragado pelos acontecimentos. 
As aparências de luta religiosa e as 
de restauração naufragaram comple-
tamente. Os fatores de ordem social 
emergiram no mesmo contexto onde 
havia uma estrutura econômica de-
sorganizada e decadente, uma ordem 
social injusta e retrógrada, um gover-
no despótico e cruel.
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O detestável Hugo Borghi, personagem desconhecido

Na maioria dos livros sobre o “ciclo 
de Vargas” (1930-1954) , o nome de 
Hugo Borghi, um descendente de ita-
lianos, é associado a oportunismo, prá-
ticas escusas, manipulação. Os adjetivos 
depreciativos gravitam em torno do 
“queremismo”, movimento que ele lide-
rou querendo prolongar a sobrevida de 
Getúlio Vargas no poder, pouco antes 
da sua deposição por um golpe militar, 
em 1945. Os “queremistas” defendiam a 
eleição de Vargas, o ditador do Estado 
Novo ao longo de sete anos, junto com 
a retomada da democracia com uma 
nova Constituição (“Constituinte com 
Getúlio” era a palavra de ordem).

Finalmente consegui ler A força 
de um destino (Forense Universitária, 
1995, 413 páginas), sua autobiografia. 
Seu depoimento devia modular, se não 
alterar, nos casos extremos, os juízos 
que são feitos dele. Certamente ele 
escondeu alguma coisa, mas abordou 
todas as acusações que lhe foram feitas 
e deu-lhes respostas convincentes. 

Borghi é a figura rara de empresário 
e político. Foi primeiro empresário, mas 
a intensa carreira política não o desli-
gou completamente dos seus negócios, 
que nunca foram poucos, graças à sua 
vivacidade, criatividade, persistência e 
virtudes comerciais. Foi o catalisador 
do “queremismo” sem conhecer pesso-
almente o presidente da república.

Só teve um contato com ele, na 
noite do golpe que o derrubou. Bor-
ghi se apresentou armado no palácio 
Guanabara, residência oficial, para de-
fender Vargas, se ele assim o quises-
se. Mas não foi necessário. Dessa vez, 
Getúlio preferiu renunciar. Nove anos 
depois seria diferente: ameaçado pelos 
mesmos golpistas, deu um tiro no pei-
to para não ser humilhado.

Borghi foi ao exílio voluntário do 
ex-presidente, na fazenda Santos Reis, 
no Rio Grande do Sul, para estimulá
-lo a voltar à presidência na eleição de 
1950. Colocou a serviço da candidatu-
ra as três emissoras de rádio, na épo-
ca de grande audiência, das quais era 
dono. Aplicou energia e dinheiro para 
organizar o PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro) para sustentar a campanha 
eleitoral, afinal vitoriosa.

Credenciou-se a uma posição de 
prestígio quando convenceu o presi-
dente Eurico Gaspar Dutra, que fora 
ministro da guerra durante o Estado 
Novo, a desfazer um plano dos inimi-
gos para sequestrar Getúlio e mandá
-lo para o exterior. Não só protegeu 
Getúlio como abriu uma ponte para 
Dutra, transitando com desenvoltura 
entre os dois. Mas diz (e parece ser 
verdade) que não fez qualquer indica-
ção para o novo governo.

A grande sacada de Borghi, que 
certamente custou aos adversários de 
Getúlio e ao seu candidato a perda de 
uma enxurrada de votos, foi destacar 
a frase infeliz do brigadeiro Eduardo 
Gomes, candidato da UDN (União 
Democrática Nacional) a declaração 
de que dispensava o apoio dos “mar-
miteiros”, trabalhadores humildes que 
guardavam sua comida em marmitas 
para ir ao trabalho. O estigma não saiu 
mais, apesar de tantos esforços dos 
udenistas, que imaginavam ser fácil a 
vitória do herói da rebelião dos “22 do 
forte de Copacabana”.

Borghi estabeleceu sua base em São 
Paulo. Por duas vezes foi candidato ao 
governo do Estado. Teve boa votação, 
mas foi derrotado nas duas tentativas. 
Elegeu-se deputado federal, porém, 
por três legislaturas, já então por um 
partido menor, o PTN, depois de se 
desentender com a cúpula do traba-
lhismo – segundo alega, por tramas 
tecidas por Alzira Vargas, a filha do 
presidente, e seu marido, Amaral Pei-
xoto, um dos caciques do PSD (Parti-
do Social Democrático).

Borghi desistiu da política desen-
cantado com João Goulart, a quem cri-
tica muito, inclusive por motivos pesso-
ais: Francisco Julião, criador das Ligas 
Camponesas no Nordeste, com apoio 
de Jango, teria insuflado a invasão das 
terras em que Borghi desenvolvia um 
moderno projeto agroindustrial, no 
cerrado de Goiás. Ele reivindica para si 
o título de pioneiro no desbravamento 
dos cerrados brasileiros, revalorizados e 
utilizados mais intensamente depois.

Muitos outros títulos ele pode que-
rer numa vida agitada, intensa e muito 
interessante. Borghi detalha manobras, 

transações e iniciativas de bastidores 
políticos nos quais poucos penetram e 
os que estão dentro preferem nada falar. 
Mesmo declarando-se vítima de golpes 
políticos que lhe abalaram as finanças, 
conseguiu se recuperar e partir para no-
vas empreitadas, mesmo quando já não 
tinha com a política senão a posição de 
observador atento e muito interessado.

Seus negócios começaram pelo 
plantio e refino de algodão em São 
Paulo (lutando contra as multinacio-
nais do setor), armazenagem, fábrica 
de óleo de babaçu no Maranhão, pro-
jeto turístico em Portugal, transporte 
de carga através do Lóide Aéreo Na-
cional. Por isso seu livro, rico e ilustra-
tivo dos intestinos do poder no Brasil 
a partir da revolução de 1930, merece 
ser lido. Talvez por isso, ele seja tão 
criticado – ou caluniado.

Ao encerrar sua atividade políti-
ca, em 1968, ele admitiu que só então 
percebera o que até então não soubera 
avaliar devidamente: “a circunstância 
de ter sido sempre um estranho no ni-
nho, uma presença nova, incômoda e 
perigosa entre os profissionais da po-
lítica. Daí os ódios que atraí, a inveja 
que provoquei, os boicotes e retalia-
ções que sofri”.

REVELAÇÕES

Para os que quiserem ter uma vi-
são por dentro da história desse pe-
ríodo, reproduzo alguns dos trechos 
do livro, que provavelmente só é en-
contrável em sebos. Eles mostram a 
política anelada aos negócios e a 
um submundo de interesses podero-
so – naquela época como hoje.

* (...) voltei ao Ministério da Fazen-
da e dei conta a Souza Costa [o minis-
tro] dos passos dados [em 1945] para 
socorrer o governo Vargas no campo 
da comunicação, que além da aquisi-
ção das emissoras [de rádio] de [Alber-
to] Byington, também incluíam um 
acordo político-financeiro com Geor-
ges Galvão, dono do popular jornal O 
Radical, que circulava no Rio, para que 
o veículo ampliasse a defesa que vinha 
fazendo do governo Vargas. Antes de 
me despedir, também entreguei ao mi-
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nistro um cheque de Cr$ [cruzeiros] 
3 milhões, montante da contribuição 
que pensara oferecer antes que me fos-
se sugerida a com a compra das três 
emissoras de Biyngton”.

* O grande erro dos líderes ude-
nistas, assim como dos jornais que 
apoiavam o Brigadeiro Eduardo Go-
mes, foi a avaliação pretensiosa que 
os levou a julgar o queremismo como 
um movimento assentado em bases 

artificiais, quando na realidade tra-
tava-se de um fenômeno político de 
raízes profundas”.

* Caio Dias Batista ficaria famoso 
por ser o homem que manipulava a não 
menos famosa “caixinha” do governo 
estadual [de Ademar de Barros], subsi-
diada por fornecedores e empreiteiros. 
Sua fama aumentou mais ainda quando 
resolveu sumir com a “caixinha” e seus 
recursos, para irritação de Ademar.

* (...) Vargas recebeu a visita do nos-
so embaixador na Argentina, Orlando 
Leite Ribeiro, figura singular na vida 
pública brasileira, que desde a agitada 
década revolucionária de 20 [1920] [fi-
nal dos anos 1940] conseguira o quase 
milagre de merecer a confiança simul-
tânea de Luís Carlos Prestes e Getúlio 
Vargas. (Leite Ribeiro, exilado em Bue-
nos Aires, fora gerente e testemunha da 
única passagem de Prestes pelo capita-
lismo empresarial, na firma Luís Carlos 
Prestes – Importación y Exportácion, 
na qual o líder comunista revelou-se 
um eficiente negociante de café.

* Pela combinação feita, a carta-
compromisso [que o Partido Comunista 
Brasileiro endossaria em apoio à candida-
tura de Borghi ao governo de São Paulo] 
seria assinada na minha residência, na 
ocasião em que seria entregue o cheque 
de Cr$ 500 mil cruzeiros. [Do acer-
to participaram os dirigentes comunistas 
Cayres de Brito, Diógenes Arruda Câma-
ra, Pedro Pomar e José Maria Crispim.]

* Quanto à aura de honestidade 
que ele [Jânio Quadros] capitalizou às 
custas dos dotes histriônicos, o passar 
do tempo se encarregou de desmora-
lizá-la, ante a discrepância entre seus 
gastos e as ridículas explicações sobre 
as fontes que os financiavam, alquimia 
definitivamente desmascarada após o 
seu falecimento, quando disputas ju-
diciais entre os herdeiros desvendaram 
o grande patrimônio de Jânio: imóveis 
diversos, moeda estrangeira na Suíça, 
na Inglaterra e até no Japão, títulos, 
obras de arte, etc., no montante de 
uma invejável fortuna.

Onde começa o 
mau exemplo?
O sinal acabara de ficar 

vermelho, mas o motorista 
nem reduziu a velocidade: 
avançou assim mesmo, ig-
norando a proibição. No 
carro iam algumas pessoas, 
dentre elas provavelmen-
te seus filhos. O que eles 
aprenderão desse exemplo, 
que se tornou rotineiro na 
vida da cidade? Que a lei 
não merece respeito?

Um dia é avançar o sinal 
de trânsito. O que pode vir 
em seguida? Pode se materia-
lizar em algo como o que fez 
o ex-diretor de abastecimento 
das Petrobrás, Paulo Rober-
to Costa, um dos principais 
personagens no escândalo 
do pagamento de propinas e 
desvio de recursos da estatal 
na Operação Lava-Jato.

Ele instruiu sua filha, 
Arianna, a preparar con-
tratos fictícios e a emitir 
notas frias para esquentar 
o dinheiro ilícito em em-

presas fictícias no exterior. 
Essa operação deu destino 
clandestino a mais de 8,8 
milhões de reais que o pai 
roubou da Petrobrás, depo-
sitados em 19 contas abertas 
em nove bancos suíços.

Sabe-se agora que outros 
brasileiros como Pedro Pau-
lo depositaram numa agên-
cia suíça do HSBC mais de 
7 bilhões de dólares somen-
te entre 2006 e 2007, em 
5.549 contas secretas desse 
banco. O nome do diretor 
corrupto da Petrobrás já é 

conhecido, mas e os outros 
cinco mil e tantos? E os 
demais ladrões espalhados 
pela América Latina, cujos 
depósitos na mesma agência 
passam de US$ 31 bilhões?

A criminalidade pode co-
meçar com um prosaico mau 
exemplo de um pai que não 
pensa na boa educação dos 
seus filhos. Pode terminar 
onde? Onde o Brasil está se 
acabando, por falta de prin-
cípios éticos e morais? Ao 
violar a lei, por mais elemen-
tar que ela seja, pense nisso.
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Memória doAMBULANTES

Em 1957, juiz (futuro desembargador e presi-
dente do tribunal) Agnano Monteiro Lopes, um 
dos primeiros negros na magistratura paraense, 
pediu para a polícia banir da porta do fórum, pela 
entrada através da praça Felipe Patroni, os vende-
dores de pupunha, tacacá, mingau, pasteis “e outras 
guloseimas”.

A presença dos ambulantes no local “recomenda 
mal, além de atravancar o trânsito, principalmente 
nos dias de casamentos”. O chefe de polícia, Me-
drado Castelo Branco, recomendou aos delegados, 
quando de plantão, “que efetuem uma ronda naquele 
local, mandando dali se afastarem os vendedores”.

Todo o judiciário da capital cabia em um dos ex-
tremos do palácio Antonio Lemos, sede da prefeitu-
ra de Belém.

TEATRO

A Folha do Norte registrou, “com satisfação”, o 
sucesso alcançado no Rio de Janeiro (que ainda era 
a capital federal), em 1957, pelo Teatro Amador do 
Pará. À frente do grupo estavam Sá Leal (irmão do 
jornalista Cláudio Augusto de Sá Leal), Cláudio 
Barradas, Bernardett Oliveira e a professora Mar-
garida Schivazzarpa (segundo a sempre polêmica 
grafia do sobrenome da mestra). Os paraenses exibi-
ram a peça “No poço do falcão”. A atriz Mara Rúbia, 
paraense que se estabelecera no Rio e conquistara 
grande fama no teatro-rebolado, patrocinou uma re-
cepção aos jovens da troupe teatral.

PROPAGANDA
A maravilha elétrica

Diante de uma máquina de datilografia como essa, do anún-
cio da IBM do longínquo ano de 1963, a netinha, impressiona-
da e surpresa ao ver a máquina em funcionamento sobre uma 
folha de papel, declara ao avô: esse computador é incrível, já 
vem até com a impressora dentro. Mais de meio século atrás, 
essa máquina elétrica era o último grito em matéria de escre-
ver, produto de mais de 23 “realizações técnicas”, que davam 
mais qualidade ao trabalho datilográfico. A IBM anunciava 
em Belém, mas não tinha ainda representação no Pará, onde 
essa maravilha era raridade.

BICHO

Uma nota das Vozes da Rua, coluna da Folha Vespertina, descreve 
– com sua verve ferina – o ambiente em Belém durante a fase áurea 
do jogo do bicho, em 1959:

“Um espetáculo que constrange a alma desdobra-se à vista de to-
dos os olhos, às horas em que o bicho vai dar (13 e 17 hs.). Enquanto 
as casas de negócios nas cercanias das baiucas onde o jogo campeia 
se acham às moscas, às portas destas se aglomera uma multidão de 
mulheres e crianças à espera dos acasos da sorte.

O Sr. Juiz de Menores devia fazer uma ‘promenade’ de inspeção 
às proximidades das baiucas.

Mas não será preciso que deixe a comodidade caseira para ir ver 
o que lhe indicamos: vizinhos da sua residência são numerosos os 
antros onde os humildes vão deixar uma parte do pão de cada dia. 
Debruçado da janela, os seus olhos flagrarão tudo”.

Como em casa de ferreiro o espeto é de pau, a Folha publicava 
diariamente o resultado das duas extrações do bicho, à uma e às cin-
co da tarde.

VESTIMENTA

A Delegacia Estadual de Trânsito avisava aos interessados que 
a partir daquele dia, 20 de fevereiro de 1959, iria exigir que todos 
os taxistas passassem a se apresentar com o seguinte traje: “paletó, 
camisa e gravata; com calça do mesmo tecido ou diferente, sendo 
considerado ainda por esta Delegacia o uso do informe e da camisa 
caqui de qualquer tecido (fino ou grosso), com gravata azul marinho, 
como tolerável, por ser do gosto de muitos motoristas de praça da 
cidade de Belém, considerado mais econômico”.

O governador, que era Magalhães Barata, a três meses da sua 
morte, queria que os “profissionais do guidon” se apresentassem des-
sa forma, mas encontrou resistência, que chegou às barras da justiça, 
criando celeuma. Atenuando o rigor inicial do vestuário, a nota pú-
blica pretendia “evitar controvérsias, mal entendidos ou explorações 
por parte de pessoas ou em comentários da imprensa local”.

Assinava a manifestação o superintendente da DET, que 
atendia por Maravalho Narciso Belo, nome bem apropriado para 
o personagem.
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Cotidiano

CARESTIA

Através das Vozes da Rua, o 
jornalista Paulo Maranhão de-
monstrava ser um atento acom-
panhante da vida na sua cidade. 
Em nota publicada em 1959, ele 
observou um fato que podia ser 
de hoje:

“Um leitor, crescentemente 
assombrado pelo custo exage-
rado dos gêneros alimentícios, 
conta-nos que foi ontem, à beira 
da praia [o tratamento peculiar que 
os mais antigos davam ao litoral 
de Belém, sobretudo ao Ver-o-Pe-
so], comprar pupunhas cozidas. 
Recuou espavorido do inocente 
propósito. Os vendedores da fru-
tinha silvestre não lhe quiseram 
vender por menos de cinco cru-
zeiros cada três pupunhas.

Das pupunhas transladou-se 
o informante para o sítio da praia 
onde estavam a vender ervas, le-
gumes e verduras. Abriu-se-lhe 
o apetite de uma salada de alface. 
Pediu ao vendedor um pé.

– Quanto é?
– Dez cruzeiros.
O pé de alface escapuliu-lhe 

automaticamente das mãos e o 
comprador teve que ser amparado 
para não cair”.

FOTOGRAFIA
Na aldeia Gavião

Esta foto é de 1976. Foi tirada na aldeia dos índios 
Gavião, à margem da então PA-70 (agora 
BR-222), estrada que liga a Belém-Brasília 
a Marabá. A aldeia fica a 30 quilômetros 
da capital paraense do vale do Araguaia-
Tocantins (e do Estado de Carajás, se ele 
vier a ser criado algum dia). Abraço um 
indiozinho que ficou meu amigo, ao lado 
do chefe de posto da Funai, Saulo Petean, 
da minha idade mais ou menos (26 anos 
naquele momento). Ao fundo, observador, 
Cutia, que, dizíamos, era uma espécie de 
Delfim Neto da tribo, o todo-poderoso zela-
dor das finanças tribais (sob o olhar judi-
cioso do cacique Kohokrenum).

Os Gaviões foram os primeiros índios 
que, se libertando da tutela da Funai, co-
mercializaram diretamente sua produção 
de castanha-do-Pará e passaram a deposi-
tar o dinheiro arrecadado numa agência 
bancária. Tornaram-se assim, também, o 
primeiro povo indígena a aplicar no mer-
cado financeiro. A receita lhes permitiu 
levantar nova aldeia, mais longe da estra-

da, no formato original, redondo, sem acertar, contudo, 
na qualidade da construção. 

Continuam lá, ativos e altivos. Eu é que há muito tem-
po não volto lá, como não retorno mais às minhas sau-
dosas peregrinações pelos distantes rincões da Amazônia.

PADRE

Foi em Paris, em 
dezembro de 1964, 
que morreu o padre 
Dubois, clérigo da 
Congregação de São 
Paulo, dos barnabistas, 
que se tornou figura 
central na basílica de 
Nazaré, em Belém. No 
seu necrológio, José 
Rainha destacou as 
polêmicas do religioso, 
que foi também jorna-
lista, autor de crônicas 
publicadas pela im-
prensa local, entrando 
“na peleja jornalística 
quando estava em cau-
sa a Religião Católica 
Apostólica Romana”.

Dubois “lutou con-
tra o protestantismo, 
atacando de rijo o pas-
tor, poeta e homem 
culto, dr. Severino 
Silva. Travou batalha 
contra o espiritismo, 
isto é, contra Nogueira 
de Faria, desembarga-
dor também. Investiu 
muitas vezes contra a 
maçonaria”.

SUBVERSÃO

Em fevereiro de 1965 o promotor público Edgar Las-
sance Cunha pediu ao juiz da 10ª vara criminal de Belém 
o arquivamento da ação proposta contra os militares João 
Pinheiro da Silva, Vander do Vale, Salomão Lopes Azular, 
Luiz de Holanda Moura e o advogado Cléo Bernardo de 
Macambira Braga, dentre outros, acusados de subversão.

Lembrou que nem o promotor nem o auditor militar 
identificaram na acusação a comprovação da prática dos cri-
mes contra o Código Penal Militar e a Lei de Segurança 
Pública, apesar do “volumoso” conteúdo do IPM (Inquérito 
Policial Militar), instaurado logo depois do golpe de 1964. 
Em julho, o Superior Tribunal Militar mandou soltar os acu-
sados que estavam presos “por inexistir crime a punir”.

Apesar da solicitação de arquivamento, o promotor não 
deixou de ressalvar que “as sindicâncias procedidas torna-
ram-se necessárias”. O IPM seria “um imperativo da própria 
Revolução de 31 de Março”. Louvou “a atitude das Forças 
Armadas, procurando responsabilizar os inimigos da Pátria”. 
Só que no caso “não surgiram provas capazes, robustas, fartas 
ou convincentes de subversão ou incitamento ao crime, que 
se pudessem imputar aos indiciados num enquadramento 
justo e legal”.

Mesmo funcionando sob constrangimento, a justiça ain-
da era uma fonte de sobrevivência do que restava da demo-
cracia de 1946.
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Cabanagem

Há pouco menos de um ano 
deixei de ser leitor intermitente 
de seu Jornal Pessoal para lê-lo 
continuamente, o que tem me 
oferecido bons momentos de 
reflexão, incentivados por suas 
análises e provocações. E nesse 
novo compromisso de leitu-
ra que decidi assumir, vem me 
satisfazendo muito suas publi-
cações sobre a cabanagem, so-
bretudo o Dossiê n.º 9 deste JP, 
lançado na recente data dos 180 
anos da revolta.

Em um parágrafo da ma-
téria “A revolta nos manuais 
e numa melhor história” (JP 
n.º 579, 2.ª quinzena de feve-
reiro de 2015), você se refere 
ao Memorial da cabanagem, 
construído durante o primeiro 
mandato de governador de Ja-
der Barbalho, em comemoração 
ao sesquicentenário da revolta. 
Ler isso me lembrou de um fato: 
no dia 12 de janeiro de 2012, 
aniversário de Belém, saía de 
casa para ir ao trabalho, quan-
do passei em frente a tal mo-
numento, diante do qual fiquei 
parado por conta do engarrafa-
mento, comum naquela área, na 
qual este termo e o termo como 
o local é conhecido infelizmente 
tornaram-se intercambiáveis.

Na ocasião, notei o aban-
dono em que o monumento se 
encontrava (e ainda se encon-
tra), e utilizei uma rede social 
para expressar minha indigna-
ção pelas condições do local, 
acrescentando-lhe observações 
sobre o fato de que tal obra é 
uma das poucas em que o fa-
moso arquiteto teve algum tipo 
de atividade direta no norte do 
Brasil. Dias depois, resgatei esse 
desabafo em um blog no qual 

lanço notas, acrescentando-lhe 
um poema escrito por Niemeyer. 
Passado algum tempo, em no-
vembro do ano passado, recebi 
um comentário de Kadu Nie-
meyer, neto de Oscar, no qual 
agradece pela admiração que de-
monstrei por seu avô e lamenta o 
estado da obra, mas afirma não 
conhecer pessoalmente o monu-
mento, “falha minha que como 
fotógrafo que desde 1973 vem 
fotografando os projetos do meu 
avô e realizando exposições pelo 
Brasil e mundo a fora. Quem 
sabe um dia desses vou até aí 
para registrar o projeto e ou 
mesmo realizar uma exposição”.

Tal comentário me insti-
gou, embora não tenha me dei-
xado surpreso, porque já havia 
verificado a ausência do monu-
mento em alguns registros da 
obra do arquiteto, mesmo que 
seu registro conste, inclusive 
com esboços, na página ele-
trônica dedica a Oscar. Ainda 
assim, procurei um pouco mais 
sobre o assunto, que à época 
era um interesse mais lateral, 
apesar de sua importância, e 
deparei-me com uma notícia 
publicada na página eletrônica 
de Jader Barbalho em dezem-
bro de 2012, na qual o atual 
senador diz que “[...] nesse 
momento, em que o mun-
do todo comenta a morte de 
Oscar Niemeyer, eu registro o 
episódio sobre o monumento à 
Cabanagem, que ele projetou e 
doou ao nosso Estado. É a úni-
ca obra erguida, de Niemeyer, 
em todo o Norte do País. Eu 
o conheci no momento em que 
– quando fui governador – o 
Pará se preparava para festejar 
o sesquicentenário do movi-
mento da Cabanagem. Eu e o 
jornalista e historiador Carlos 

Rocque estabelecemos contato 
com ele e fizemos muitas reu-
niões no Posto 6 da Avenida 
Atlântica, no Rio de Janeiro.

Levamos a Niemeyer ex-
tenso material sobre o assunto. 
Quando o projeto ficou pronto, 
perguntei qual era o custo e ele 
me disse haver se encantado 
com os cabanos e que se sentia 
devedor depois ter conhecido 
a história da única revolução 
no Brasil e na América Latina, 
na qual o povo havia tomado 
o poder. E explicou a sua obra, 
que é a representação de um 
dedo da mão da história. Um 
dedo fracionado, justamente 
quando os cabanos são derro-
tados. A mão fica embaixo e 
o dedo aponta para o infinito, 
porque a história não termina. 
Abaixo da mão, está a cripta 
que guarda os restos mortais 
de líderes do movimento”.

Nesse ponto, cautela é ne-
cessária, afinal você já destacou 
em sua matéria o uso utilitário 
dado ao acontecimento da ca-
banagem. Em minha resposta, 
dada por e-mail e em comen-
tário no blog de Kadu, sugeri 
sua vinda a Belém para realizar 
o registro e tentar uma expo-
sição, que, se no momento me 
escapou a lembrança dos 180 
anos da cabanagem, sugeria 
para os 400 anos de Belém.

Recentemente, li n’O Glo-
bo que, com a falta de patrocí-
nios para suas exposições e para 
publicar um livro sobre o avô, 
Kadu vem trabalhando como 
taxista, o que tem lhe afastado 
um pouco da fotografia, apesar 
de afirmar que pretende seguir 
expondo e vir a lançar o livro. 
Ainda espero que o fotógrafo 
venha a Belém registrar esse 
monumento e expor, e quem 

sabe possa trazer informações 
que, dentre as tantas brumas 
que rodeiam a cabanagem, 
nos permitam dissipar as que 
rodeiam o monumento feito 
em sua homenagem. E, claro, 
melhorar a situação em que se 
encontra.

P.S: compartilho da opi-
nião da ombudsman Cintia 
Moura dada na edição de n.º 
573 do JP (1.ª quinzena de no-
vembro de 2014) da satisfação 
em encontrar notícias sobre 
temas distintos, como cultura, 
por exemplo, do que o quin-
zenário habitualmente mais 
destaca. Creio que isso enri-
quece ainda mais o periódico. 
Também confesso que, devido 
à importância e o destaque que 
o JP deu durante o período de 
gestação da reforma adminis-
trativa promovida por Jatene, 
no fim do ano passado, venho 
esperando com certa ansieda-
de, embora sem saber se virá, a 
análise do editor do jornal so-
bre os termos e consequências 
de tal reforma. Ademais, tam-
bém ficaria feliz se, caso possí-
vel, a seção Memória do Co-
tidiano pudesse trazer algum 
registro da concentração dos 
girandeiros com seus brinque-
dos de miriti, tema que me é 
caro, durante os antigos Círios 
ocorridos em Belém.

Amarildo Ferreira Júnior, 
mestre em Planejamento do 
Desenvolvimento/Doutoran-
do em Desenvolvimento Sus-
tentável do Trópico Úmido 
(PPGDSTU/NAEA/UFPA)

MINHA RESPOSTA
Realmente, faltou completar a 

análise sobre a reforma do gover-
no Jatene. Além da falta de tempo 
para tanta coisa que preciso fazer, 
estava esperando pela sua matu-

CART@S
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ração para checar a hipótese que 
levantei. Em miúdos, como diria 
um açougueiro: trocar seis por 
meia dúzia. A intenção de acres-
centar mais racionalidade e efici-
ência com menor custo foi anulada 
pela distância entre a teoria e a 
prática, uma característica mar-
cante no PSDB.

Loquaz e de boa voz, o gover-
nador parece se encantar com suas 
teorizações, várias delas oportunas 
e promissoras. Mas ao praticar a 
administração no dia a dia, o que 
prevalece é o interesse político e a 
busca por mais poder – ou, ao me-
nos, manter o que ele já detém. Até 
agora, o governo é o mesmo neste 
terceiro mandato.

Registro a importância das 
informações do Amarildo sobre o 
monumento da cabanagem. É um 
exemplo de como um intelectual, 
com as ferramentas que a academia 
lhe fornece, especialmente para lhe 
dar régua e compasso, se interessa 
pela realidade incluindo-a no pro-
cesso do conhecimento.

Histórias

I
Ótimo o JP 579!
II
É uma pena que a UFPA 

viva perdendo uma oportuni-
dade atrás da outra, de reedi-
tar o Motins Políticos. Perdeu 
os 180 anos da Cabanagem e, 
pelo andar da carroça, parece 
que vai perder o quarto cente-
nário de Belém.

Se eu tivesse a quem falar 
sobre o assunto, proporia que 
a reedição fosse coordenada 
por Lúcio Flávio Pinto. Para a 
UFPA, seria como saldar uma 
dívida e, ainda por cima, ga-
nhar (e muito) com isso. Para 
Belém e o Pará, seria um baita 
presente quatrocentão!

III
Foi mesmo, perseguição po-

lítica, a exoneração da professora 
Mariana Chuva da direção do 
Instituto Lauro Sodré, em 1957. 
Era notória a ligação da pro-
fessora com o então prefeito de 
Belém, Lopo de Castro, oposi-

tor ferrenho de Magalhães Ba-
rata, governador que exonerou a 
professora Mariana, e a colocou 
à disposição da Secretaria de Es-
tado de Educação.

Mas quem pensou que a 
Mariana Chuva fosse se acomo-
dar, estacionou e dormiu naque-
le engano chamado ledo...

Pouco tempo  depois da 
exoneração, a incansável edu-
cadora  recebeu convite do 
prefeito Lopo de Castro, para 
criar o primeiro Ginásio Mu-
nicipal de Belém.

Ela topou o desafio e a co-
menda saiu melhor que a enco-
menda: em 1959, sob a direção 
de Mariana Chuva,  já estava 
funcionando o “Ginásio Muni-
cipal Alfredo Chaves”. Em seu 
ano inaugural, o Alfredo Chaves 
funcionou somente no turno da 
noite, no mesmo prédio em que, 
pela manhã e à tarde, funcio-
nava o “Grupo Escolar Estados 
Unidos”, hoje “Escola Munici-
pal Profª. Benvinda de França 
Messias”, em São Brás (junto ao 
Conjunto Residencial do IAPI).

Em 1960, o Alfredo Cha-
ves ganhou prédio próprio:  a 
atual sede da Codem (com a 
Cinbesa no fundo do quintal), 
que, décadas antes, já abrigara 
o “Grupo Escolar Barão do 
Rio Branco” (depois trans-
ferido para  a Generalíssimo, 
canto com Brás de Aguiar). 
Em 1961,  com a implantação 
do Ensino Médio, o Alfredo 
Chaves deixou de ser  “Ginásio 
Municipal” e passou à condi-
ção de “Colégio Municipal”.

A marca do Alfredo Chaves 
era a qualidade do ensino. Suas 
instalações eram excelentes.  O 
laboratório para aulas práticas 
de química – em forma de an-
fiteatro – matava de inveja a es-
magadora maioria dos colégios 
de Belém. Na equipe de pro-
fessores, entre várias outras “fe-
ras”, um outro “Chuva”, o José 
Maria, irmão de Mariana, tido 
e havido como um dos melho-
res professores de português, na 
Belém daqueles tempos. Parece 
que o corpo docente do Alfredo 
Chaves fora escolhido a dedo, 

tendo como  evidente propósito 
fazer com que o estabelecimen-
to desbancasse o “Paes de Car-
valho”, então um ícone do ensi-
no público de alta qualidade, na 
capital paraense.  

Infelizmente o Colégio Mu-
nicipal Alfredo Chaves teve vida 
curta. Morreu de morte matada, 
assassinado pelo regime militar. 
Antes disso, a professora Maria-
na Chuva já fora exonerada da 
direção do colégio. É que, ao fim 
do mandato de Lopo de Castro, 
foi eleito prefeito de Belém o ge-
neral Moura Carvalho, herdeiro 
do baratismo, que já vencera a 
eleição para governador do Es-
tado, com Aurélio do Carmo.

Os tempos ficaram brabos 
para os opositores do baratismo, 
como cedo descobriria o próprio 
Lopo de Castro, que teve depre-
dados os transmissores da sua 
“Rádio Guajará”, a golpes de 
machado e  marreta, e tiros de 
metralhadora, tudo com as digi-
tais do PSD. Mas isso já é outra 
história, certo?

Elias Granhen Tavares



BALAIO DO REPÓRTER

Galvão: o antropólogo
que sofreu com os índios

Eduardo Enéas Gustavo Galvão morreu em 26 de agosto 
de 1976, no Rio de Janeiro, onde nasceu 55 anos antes. Dois 
meses depois, a viúva, Clara Galvão, me deu um exemplar 
de Os índios Tenetehara, escrito pelo seu marido e o também 
antropólogo americano (seu grande amigo) Charles Wagley. 
O exemplar, na edição do Serviço de Documentação do Mi-
nistério da Educação e Cultura, de 1961 (em 237 páginas, 
formato grande e clássico), pertenceu ao próprio Galvão, que 
o rubricou. Foi dupla dedicatória.

Na relativa irresponsabilidade dos 27 anos, não dei ao 
ato daquela mulher maravilhosa o significado que ele teve. 
Eu circulava no Museu Goeldi entre a sala de pesquisador, 
ocupada por Galvão, e a rica 
biblioteca, comandada com 
carinho e competência por 
Clara. O matrimônio já era 
formal, mas os dois se gos-
tavam, se respeitavam e se 
queriam bem, permanecendo 
juntos por toda vida, sem fi-
lhos. Eram duas pessoas ex-
cepcionais.

No gesto de desprendi-
mento e generosidade, tal-
vez a doutora Clara (como a 
tratávamos) tivesse pretendi-
do assinalar o seu reconhe-
cimento à boa relação que 
mantive com Galvão até o 
final dos seus dias. De nada 
adiantou ele ter sido o pri-
meiro antropólogo brasileiro 
a se doutorar pela prestigio-
sa Universidade Columbia, 
de Nova York, com uma tese que se transformaria no livro 
Santos e visagens: Um estudo da vida religiosa de Itá, Amazo-
nas, de par com o livro de Wagley, Uma Comunidade Ama-
zônica, dois dos grandes títulos da antropologia amazônica, 
brasileira e universal.

Com o golpe militar de 1964, ele, que nunca tivera atu-
ação política direta, foi um dos 300 professores expulsos da 
Universidade de Brasília, a criação de Darcy Ribeiro, igual-
mente antropólogo. As portas passaram a se fechar para ele, 
abrindo-se apenas a do Goeldi, para onde voltou, após rápida 
passagem pelo museu, em 1955. ao Goeldi, em 1957, na Uni-
versidade Federal do Pará.

Galvão ainda pode realizar o que mais o entusiasmava, 
as excursões de campo a tribos indígenas, de que resultaram 
seus livros e diários. Mas voltava dessas jornadas desanima-
do. Nas conversas informais que tínhamos, ele confessava seu 
desalento pela sorte dos índios com a abertura das grandes 

estradas de penetração às áreas isoladas da Amazônia, que 
testemunhou pessoalmente.

Era a mesma consciência crítica de Charles Wagley, ma-
nifestada na terceira edição do seu grande livro, quando os 
efeitos destruidores da rede hidroviária já estavam claros e 
cada vez mais ameaçadores. Como servidor público, porém, 
Galvão tinha que participar da ação do governo, o que lhe 
causava ainda maior incômodo e problemas de consciência. 
Sentia a impotência da antropologia e se perguntava se ela 
não teria, na Amazônia, o papel que desempenhou na ofen-
siva das grandes potências sobre a África e a Ásia.

Nessa época a antropologia era um dos meus principais 
focos de interesse. Havia 
sido monitor do professor 
Otávio da Costa Eduardo 
na Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, a pri-
meira do país, da qual Dar-
cy Ribeiro foi um dos mais 
brilhantes alunos. Aproxi-
mei-me do alemão Herbert 
Baldus, da mais importante 
geração de etnólogos brasi-
leiros. A pedido de seus ami-
gos e discípulos, morei com 
ele, na praça Benedito Cali-
xto (depois local da famosa 
feira de artesanato e cultura 
dos sábados), na condição 
de acompanhante, até a sua 
morte, desfrutando das lon-
gas conversas que tínhamos.

Meus encontros com Gal-
vão eram verdadeiras aulas, 

mas serviam também aos seus desabafos, que se tornavam 
ácidos quando, fora do Goeldi, nos sentávamos no bar do 
Central Hotel. Ele manifestava seu ceticismo e desencanto 
entre doses de gim, o que assinalei em matéria de página 
inteira em O Estado de S. Paulo, provavelmente com a última 
entrevista que ele deu. Ele não gostou da indiscrição sobre 
seu hábito de beber, que se refletia no seu nariz avermelhado 
e grande, mas não reclamou. Continuamos a nos ver, até que 
a saúde abalada lhe impôs o retorno ao Rio de Janeiro.

A pesquisa que ele e Wagley realizaram entre os tene-
tehara do Maranhão é um exemplar da melhor antropologia 
que um pesquisador de campo pode realizar para documen-
tar a vida de povos distantes de nós, apesar de contempo-
râneos em cronologia. Entes de um mundo que devíamos 
exaltar e preservar, mas que destruímos sem parar, como 
Eduardo Galvão viu e, sem poder mudar a história, pade-
ceu-a junto com os índios.


