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POLÍTICA

O choque na energia
Por que a Rede Energia pagou apenas 400 milhões de reais pela Celpa em 1988? Por que o 
governo paraense estabeleceu a maior alíquota de ICMS sobre energia do Brasil? Por que a 
tarifa de energia no Pará é tão cara? São muitas as questões. As respostas são esquecidas.
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Privatizar monopólio no capitalismo significa 
reinventar o demônio. Foi o que aconteceu 
com o setor de energia. Um monopólio es-

tatal se tornou monopólio privado. Reclamava-se 
de uma empresa estatal, como a Celpa (Centrais 
Elétricas do Pará), por ser cabide de emprego, 
servir a jogos políticos, se tornar ineficiente por 
causa da sua burocracia pesada e ter abundantes 
canais de vazamento de recursos, que induziam a 
corrupção.

Duas empresas estatais, a Celpa e a Força e 
Luz do Pará, sucederam uma concessionária in-
glesa cujos serviços, ao final do contrato, eram tão 
ruins que deixou de ser Pará Eletric para se tornar 

Paralítica, na voz do povo. Era porque ficava mais 
tempo parada do que funcionando.

A Celpa absorveu a Forluz e, bem ou mal 
(mais na segunda situação do que na primeira), 
formou uma cultura técnica sobre energia e aten-
deu a demanda da população, ainda que de forma 
limitada, até ser vendida, em 1988. A primeira 
proprietária privada da Celpa, a Rede Energia, 
só sobreviveu 18 anos e repassou, falida, a an-
tiga estatal. A condição da Celpa era tão crítica 
que a oferta vencedora da Equatorial Energia se 
resumiu a assumir o passivo da Rede, calculado 
então em três bilhões de reais. E o pagamento 
simbólico de um real.
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Como é que a concessionária con-
seguiu quebrar tendo um monopólio 
ao seu inteiro dispor, sem qualquer 
concorrente na distribuição de energia? 
Hoje sabe-se que a razão da ruína foi 
o canibalismo: a Rede alimentou suas 
outras empresas desviando para elas o 
lucro obtido no Pará, investindo o mí-
nimo e sem se preocupar pela manu-
tenção da qualidade do serviço.

O final infeliz desencadeou outra 
reflexão retroativa, sobre o preço que 
a Rede pagou para ficar com a Celpa. 
Os críticos da privatização feita duran-
te o primeiro mandato do governador 
tucano Almir Gabriel consideraram 
inexpressivos os 400 milhões de reais 
pagos. Outros, mesmo admitindo que 
o valor era aceitável, não conseguem 
identificar os benefícios da aplicação 
desses recursos, que teriam seguido – 
ao menos residualmente – um destino 
político, para subsidiar a campanha de 
eleição do novo governador do PSDB.

Há os que apostam na hipótese 
de que o valor do leilão da Celpa foi 
baixo porque a diferença entre o pre-
ço pago e o real foi para algum caixa 
dois, enquanto o Estado se ressarcia 
da perda relativa fixando no valor 
máximo nacional, de 25%, o valor da 
alíquota do ICMS cobrado sobre a 
energia no Pará.

Uma fonte ligada na época ao gover-
no garante que se algum dinheiro cir-
culou “por fora” na venda da Celpa, foi 
irrelevante para a decisão de aumentar 
as alíquotas porque não impactava as fi-
nanças do Estado. Sustenta que na épo-
ca da privatização nenhuma denúncia 
desse tipo foi apresentada e as que são 
agora suscitadas não apresentam provas 
concretas sobre o que especulam. Con-
tinuam a ser interpretações, não fatos.

Os R$ 400 milhões arrecadados 
com a Celpa tiveram aplicação concre-
ta e visível, acrescenta a fonte: foi com 
esses recursos que o governo construiu 
a ponte estaiada sobre o rio Guamá, a 
maior e mais cara da Alça Viária, li-
gando Belém ao sul do país e ao distri-
to industrial de Barcarena.

Essa ponte era a menina dos olhos 
do governador Almir Gabriel. Cer-
ta vez declarou que gostava de ver as 
luzes da ponte do seu apartamento, no 
alto do edifício Alhambra, no bairro do 
Umarizal, o mais valorizado de Belém. 
“Era a sua pirâmide”, observa a fonte, 
que prossegue na especifição da aplica-
ção do dinheiro:

“Uma parte desses recursos o gover-
nador queria usar para fazer a rotatória 
do Entroncamento, mas esbarrou no 
que ele chamava de burrice de Edmil-
son Rodrigues, prefeito de Belém. Uma 

pesquisa de marketing eleitoral indicou 
que o uso mais rentável, eleitoralmente 
falando, era concluir o estádio do Man-
gueirão, e assim foi feito”.

Na opinião insuspeita e bem infor-
mada da fonte (que só se dispôs a falar 
protegida pelo anonimato, dadas as suas 
vinculações), o Pará “trocou sua estatal de 
energia elétrica por uma ponte estaiada e 
a segunda banda do Mangueirão”. 

Lembra que, na mesma época, Mi-
nas Gerais, também governada por um 
tucano, Aécio Neves, não seguiu a maré 
montante das privatizações – a priva-
taria tucana – e manteve o controle da 
sua concessionária, a Cemig, que se 
tornou uma das grandes do setor de 
energia no país.

Essa mesma fonte acha que um 
pano de fundo mais correto para rela-
cionar à venda da Celpa é o que ocorreu 
na mesma época com a Cerpasa, a fá-
brica de cerveja instalada em Belém na 
década de 1960, e que deveria ser uma 
das maiores contribuintes do ICMS. A 
polêmica história envolvendo a indús-
tria começou quando, em uma batida 
em busca de pagamento clandestino de 
salários (caixa dois), representantes da 
Procuradoria Federal do Trabalho e da 
Polícia Federal encontraram documen-
tos registrando a entrega de dinheiro 
para a campanha eleitoral dos tucanos.

Os documentos apreendidos nessa 
operação que a sonegação da Cerpa-
sa era tão gigantesca que se a própria 
empresa fosse vendida, não arrecadaria 
o suficiente para quitar o seu débito 
tributário. A dívida era de quase R$ 
47 milhões de ICMS atrasado e uma 
dezena de autuações por fraude e so-
negação. Mas se a empresa quebrasse, o 
Estado deixaria de recolher o dinheiro 
já sonegado, não teria mais a possibili-
dade de continuar a receber o imposto 
a partir daí e ainda ficaria sem os em-
pregos, reagiu o governador.

Nesse momento, os dois contri-
buintes substitutos mais óbvios para 
compensar a perda com a Cerpasa se-
riam a energia elétrica e a telefonia (o 
gás veio depois). Na cabeça de Almir 
Gabriel a preservação dos empregos 
mantidos pela cervejaria justificaria a 
manobra, legitimando-a socialmente.

O governo pode então adotar a pro-
vidência que salvaria a Cerpasa: a isen-
ção de 95% concedida com base na lei 
dos incentivos fiscais arrancada a custo 
(e que custo!) da Assembleia Legisla-
tiva, graças à contribuição para a cam-
panha que levaria ao governo o difícil 
candidato Simão Jatene, considerado 
pelo seu próprio padrinho, Almir Ga-
briel, como pesado de carregar (venceu 
a candidata do PT por 51% a 48%).

Nove meses depois da posse, Jatene 
assinou três decretos num único dia, 
29 de setembro de 2003, concedendo à 
Cerpasa um desconto de 95% no ICMS 
devido ao Estado e prorrogando seus 
benefícios fiscais por mais 12 anos, ao 
lado de outras 37 empresas. O favore-
cimento direto foi disfarçado através de 
uma “política” de incentivos fiscais feita 
sob medida para beneficiar a cervejaria. 

A então deputada estadual Araceli 
Lemos tentou impedir a aprovação da 
lei. Derrotada na Assembleia Legisla-
tiva, representou perante o Ministério 
Público da União e a lei foi suspensa 
pelo Supremo. Mas tarde demais: o be-
nefício já fora concedido. A ação, po-
rém, não seria esquecida. Na campanha 
seguinte, Araceli Lemos foi trucidada 
por Almir em Castanhal e em todos os 
redutos eleitorais dela, por ter repre-
sentado contra a lei estadual, traindo os 
supremos interesses do Estado (tem-
pos depois, os dois se aproximaram).

O ICMS incidente sobre setores 
oligopolizados (como o da cerveja) ou 
monopolizados (combustíveis, energia e 
telefonia) é muito produtivo. Ele é co-
brado de um contribuinte substituto e é 
muito mais fácil controlar poucos con-
tribuintes substitutos do que milhares 
de contribuintes diretos. O que o go-
vernador Almir Gabriel fez – segundo 
a fonte – foi compensar as perdas com 
a sonegação de um contribuinte subs-
tituto (a Cerpasa) com o aumento das 
alíquotas incidentes em energia elétrica, 
telefonia e gás (e seus respectivos contri-
buintes substitutos, a Celpa inclusive).

Quando isso foi feito nem O Liberal 
nem a OAB, hoje em campanha contra 
a Equatorial Energia, apontada como 
a vilã das tarifas elevadas de energia, 
disseram qualquer coisa a respeito. Se 
os fatos ocorreram dessa maneira, Al-
mir Gabriel substituiu a Cerpasa pela 
Celpa, com os aplausos de O Liberal e 
o silêncio da OAB e de seu atual pre-
sidente deram um pio, Jarbas Vascon-
celos, que nessa época era advogado do 
então combativo Sindicato dos Urba-
nitários, que representa os empregados 
da concessionária de energia.

Por essa interpretação, a alíquota 
do ICMS sobre a energia, que tor-
nou a tarifa cobrada no Pará das mais 
caras do país, foi aumentada para co-
brir o rombo deixado pela sonegação 
da Cerpasa resolvida com um acordo 
“por fora”, como dizem os frequenta-
dores dos ambientes onde esses fatos 
se realizam. Em 1999 parecia que não 
seria assim. Foi quando o governo es-
tadual propôs uma ação judicial con-
tra a Cerpasa. A ação foi suspensa a 
pedido do próprio Estado.
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A política de Juruti
e o dinheiro da Alcoa

Em setembro de 2006 a Alcoa co-
meçou a operar em Juruti, no oeste do 
Pará, uma mina de bauxita compatível 
com o seu porte de a maior produtora 
de alumínio do mundo. As jazidas de 
minério existentes em três platôs so-
mam quase 700 milhões de toneladas 
e constituem também um dos maiores 
e melhores depósitos de bauxita do 
mundo. O Pará tem a terceira maior 
reserva mundial dessa commodity.

A produção, que começou com 2,6 
milhões de toneladas, já é de 3 milhões 
de toneladas por ano. Não deve dimi-
nuir, apesar da crise atual do produto 
final do ciclo, que é o lingote de alu-
mínio, porque a produção de alumina, 
o bem intermediário, não baixou. Seu 
preço continua atraente porque há 
menos disponibilidade desse bem no 
mercado internacional do que do me-
tal básico.

Para fazer o aprovei-
tamento do minério em 
local tão distante do lito-
ral e das melhores bases 
de apoio, a Alcoa cons-
truiu, além das instala-
ções de beneficiamento 
de bauxita, situadas a 
cerca de 60 quilômetros 
da cidade de Juruti, uma 
ferrovia de 55 quilôme-
tros de extensão, na qual 
circula uma composição 
com 42 vagões, cada um 
com capacidade para 
transportar 80 toneladas. 
O terminal portuário, a 
dois quilômetros do cen-
tro da sede municipal, às 
margens do rio Amazo-
nas, tem capacidade para acomodar 
navios de até 75 mil toneladas, seme-
lhantes aos que navegam no canal do 
Panamá.

Entre setembro de 2009 e   de-
zembro de 2014, a Alcoa recolheu 
quase 55 milhões de reais em Com-
pensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (CFEM). O 
município fica com 65% desse valor, 

o que representou cerca de R$ 30 mi-
lhões para Juruti no período, ou R$ 
500 mil por mês.

Há um processo em curso no qual 
o DNPM alega que o valor 
devido é o dobro do pago. 
Devia ser recolhido não 
sobre o preço do minério 
no porto de Juruti, que é a 
origem, e sim sobre o colo-
cado na Ponta da Madeira, 
em São Luiz do Maranhão, 
onde a bauxita é transfor-
mada em alumina pela própria Alcoa. 
A empresa sustenta que faz o correto, 
segundo a legislação.

Independentemente do resultado 
desse contencioso, graças à minera-
ção de bauxita Juruti se transformou 
na mais rentável prefeitura do Baixo 
Amazonas, região dominada pela in-

fluência de Santarém. 
Essa condição se ma-
terializou numa versão 
provinciana do famoso 
“mensalão” federal.

Uma denúncia em 
apuração pelo Ministé-
rio Público sustenta que 
o prefeito Marco Auré-
lio do Couto estaria pa-
gando um “mensalinho” 
no valor de R$ 2 mil 
em dinheiro vivo para 
literalmente comprar o 
apoio dos vereadores lo-
cais, a maioria deles do 
PT, que controla poli-
ticamente o município. 
A mensalidade incluiria 
ainda passagens, 100 li-
tros de óleo diesel e 100 

litros de gasolina a cada um dos 13 
vereadores. A transação vazou porque 
as parcelas atrasaram e os edis foram 
cobrá-la pessoalmente. A conversa foi 
gravada e se tornou pública.

O episódio demonstra a necessida-
de de maior controle da administração 
pública pela sociedade para que os re-
cursos criados pela extração do miné-
rio não sejam dilapidados ou desvia-

dos. A Alcoa mantém um programa 
com essa preocupação, os Indicadores 
Juruti, mas a iniciativa não parece ser 
suficiente para atender da melhor ma-

neira a comunidade.
Recentemente, os mi-

nistérios públicos – federal 
e estadual – apresentaram 
uma proposta oportuna: 
recomendaram a criação 
de uma fundação de di-
reito privado para que os 
moradores de Juruti Velho, 

antiga Vila Muirapinima, recebam as 
compensações pelos impactos da mi-
neração. Lembra que a Alcoa de acor-
do com um Estudo de Perdas e Da-
nos, deve indenização em dinheiro à 
comunidade, além das compensações 
ambientais.

A indenização deve ser paga em 
breve e o valor, ainda em discussão, 
será repassado aos moradores de 45 
comunidades que vivem às margens 
do Lago Grande de Juruti e do igarapé 
Balaio, e são descendentes dos índios 
munduruku, que antigamente viviam 
na região. Os promotores de justiça 
Raimundo Moraes e Lilian Braga e 
a procuradora da república Fabiana 
Schneider entendem que “a melhor 
opção para gerenciar recursos de in-
teresse coletivo é a forma jurídica da 
fundação, entendida sinteticamente 
como um fundo destinado a um fim”.

Recomendam que a Alcoa e a As-
sociação das Comunidades do Lago 
Juruti Velho constituam a fundação 
com objetivos que já especificaram 
por escrito. Seu capital principal seria 
subscrito com o valor correspondente 
à indenização paga pela Alcoa, utili-
zando apenas os rendimentos para 
programas de interesse das comunida-
des impactadas pela mineração. 

Uma medida semelhante podia ser 
adotada para acompanhar a aplica-
ção dos recursos da compensação fi-
nanceira pela prefeitura. Assim, seria 
possível prevenir ou abortar “mensali-
nhos” em Juruti. O município merece 
destino melhor.

O prefeito 
Marco 

Aurélio do 
Couto estaria 
pagando um 

“mensalinho” 
no valor de 

R$ 2 mil para 
comprar o 
apoio dos 
vereadores 
locais, a 
maioria 

deles do PT
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Dinheiro pelo ralo

Nas estatísticas que usou na sua 
apresentação ao Senado, o ministro 
Joaquim Levy retrocedeu, em geral, 
ao início do governo Dilma Rousseff, 
em 2011. Mas ao tratar das transfe-
rências feitas pelo tesouro nacional ao 
BNDES, tomou como ponto de par-
tida o ano de 2008, quando o valor foi 
de apenas 40 bilhões de reais.

Em 2009, porém, ainda na ad-
ministração Lula, as transferências 
da União cresceram para R$ 105 
bilhões, patamar no qual se manti-
veram em 2010. Baixaram para R$ 
60 bilhões no primeiro ano de Dil-
ma, seguindo nesse sentido nos dois 
anos seguintes (R$ 45 bilhões e R$ 
41 bilhões). Em 2014, ano eleitoral, 
voltaram ao nível do primeiro ano da 
presidente, R$ 60 milhões.

A criação das multinacionais bra-
sileiras, como a Friboi, custou ao caixa 
do tesouro, nesses sete anos de PT, R$ 
426 bilhões, na forma de transferên-
cia ao BNDES, o equivalente a quase 
10% do PIB de 2013.

Fundos

É errático o destino do Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia, ope-
rado pela Sudam e o Basa. Em 2011 
ele somou 405 milhões de reais contra 
R$ 494 milhões do Fundo de Desen-
volvimento do Nordeste. Subiu para 
R$ 1,6 bilhão em 2012, enquanto o 
FDE desabava para R$ 194 milhões. 
Inversão em 2013: 518 milhões para a 
Amazônia e pouco mais de um bilhão 
para o Nordeste, que passou a 2,7 bi-
lhões no ano passado, enquanto ao 
FDA restaram R$ 131 milhões. 

No total dos quatro anos do pri-
meiro mandato de Dilma Rousseff, 
R$ 4,5 bilhões para o Nordeste e R$ 
2,6 bilhões para a Amazônia. Recur-
sos canalizados, sobretudo, para a in-
fraestrutura.

Melhor para o FNO, o Fundo 
Constitucional do Norte. Embo-
ra com a alíquota fixa de 20% (60% 
dos recursos vão para o Nordeste e 
20% para o Centro-Oeste), o fundo 
amazônico recebeu R$ 7,3 bilhões no 
quatriênio de Dilma.

Quadrilha na Receita

Medida certa
Já são bem visíveis infiltrações no palácio Antonio 

Lemos, sede da prefeitura e do Museu de Belém. O 
prédio chegou a uma situação lamentável, anos atrás, 
quando passou por uma grande reforma. Se houvesse 
manutenção constante, os danos não evoluiriam. Não 
evoluindo, porém, o serviço seria de baixo custo. Parece 
que só os grandes orçamentos interessam. Daí a inér-
cia diante do avanço do desgaste. Terá que atingir um 
ponto de interesse para quem gasta. Parece que atingiu: 
o governo anuncia a recuperação do prédio.

Frase feita

Há frases feitas 
sem sentido. Como a 
manifestação de pêsa-
mes “sinceros e pro-
fundos”. O segundo 
adjetivo tem sua razão 
de ser. O primeiro, 
não. Há pesamos in-
sinceros? Se há, não 
é melhor silenciar do 
que mandar um tele-
grama com essa ob-
servação? No entanto, 
mesmo em momentos 
solenes ou graves, a 
frase é repetida com 
a mesma desatenção. 
Constou do telegrama 
de pesamos da presi-
dente Dilma Rousseff 
ao governador de São 
Paulo, Geraldo Alk-
min, quando ele per-
deu o filho mais novo 
em um acidente de 
aviação.

Em outubro do ano passado, 
Eduardo Cerqueira Leite, chefe de 
divisão da Receita Federal em São 
Paulo, conseguiu uma reunião com 
altos executivos do Bradesco, em 
Osasco. O fisco aplicara multa de 
três bilhões de reais no banco, o se-
gundo maior da rede privada brasi-
leira. O servidor ofereceu seus prés-
timos para dar um jeito no débito 
junto ao Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais, órgão do Mi-
nistério da Fazenda. Cobraria ho-
norários entre 1% e 1,5%. Na pior 
hipótese, faturaria R$ 30 milhões.

Como o funcionário conseguiria 
essa façanha? Graças à formação de 
uma quadrilha, que pode ter des-
viado da cobrança pela União uns 
R$ 19 bilhões, apurou a Polícia Fe-
deral, na Operação Zelotes, desen-
cadeada no dia 16 de março em São 
Paulo, Ceará e Brasília. 

A quadrilha tinha até uma tabela 
de “honorários”, que podia ser fixa, 
indo de R$ 50 mil a R$ 500 mil, 

ou proporcional ao valor da multa 
submetida em grau de recurso ao 
Carf, de 1% a 3%. Considerando o 
que a polícia já apurou, a média dos 
74 casos selecionados seria de R$ 
260 milhões por recurso. Corrup-
ção do tamanho da que está sen-
do investigada na Petrobrás. Ou 
maior, talvez.

A história põe em xeque a ima-
gem de seriedade, honestidade e 
eficiência da Receita Federal junto 
ao público. Segundo um servidor, a 
instituição atingiu seu apogeu du-
rante o governo Fernando Henri-
que Cardoso, mas tem sido esque-
cida desde então. Há uma década 
o salário dos auditores não é rea-
justado. As condições de trabalho 
se deterioraram. O que não justi-
fica nem legitima a corrupção, mas 
pode ajudar a compreender o que 
se passa por trás das aparências: a 
falta da atenção devida a uma tí-
pica atividade de Estado, do mais 
alto interesse para a nação.
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Por que não se matam presidentes no Brasil?
O texto a seguir marca a estreia de Antonio Duval neste jornal (rima e é uma solução). 

Dentre outras qualidades, como se verá pelo que escreveu, ele tem a de ler muito e usar a leitura 
em proveito de uma posição irônica, sarcástica e muito criativa. Além de corajosa.

Não há democracia no mundo que 
tenha tido mais presidentes as-

sassinados do que os EUA.
Estudiosos chegam a dizer que, 

justamente por causa dessas mortes, 
a democracia lá é indestrutível. Estes 
são os mesmos que dizem que países 
só atingem maturidade, independente-
mente de seus regimes, depois de en-
frentar uma guerra. Citam o abundante 
sofrimento enfrentado por países como 
Alemanha, Japão, França, Inglaterra e 
os próprios EUA, com sua sempre lem-
brada Guerra da Secessão, para chegar 
ao topo da civilização.

E o Brasil? Será que não amadure-
cemos porque não matamos nenhum 
de nossos presidentes ou porque não 
entramos pra valer numa guerra? Não 
vale contar essa guerra civil permanen-
te que temos nas periferias ou mesmo 
no centro de nossas capitais entre tra-
ficantes e drogados inadimplentes ou 
entre grupos de traficantes, nem a tal 
guerra no trânsito em que motoristas 
bêbados matam e aleijam impunemen-
te. Por esse ângulo, estamos até bem de 
guerra, pois temos a guerra do tráfico e 
a do tráfego, que parecem disputar pal-
mo a palmo o maior número de mor-
tos. Fora essas guerras, é difícil a essa 
altura o Brasil entrar em uma guerra 
convencional, usando o peso de suas 
Forças Armadas. Já somos deficientes 
para guardar nossas fronteiras, imagine 
o país inteiro. Para esse tipo de guerra 
é melhor usar a velha diplomacia, afinal 
somos bom de papo, não?

Será que se passarmos a assassinar 
nossos presidentes atingiremos a tão 
sonhada fortaleza de nossas institui-
ções, e, como aqueles países, podemos 
ser top em civilização? Sempre toman-
do como exemplo os EUA, a história 
mostra que os presidentes lá foram 
mortos por motivos ideológicos. Aliás, 
nem sempre. Os assassinos em geral 
eram politicamente contrários ao pen-
samento do inquilino da Casa Branca.

John Wilkes Booth era ator de te-

atro e contra a abolição da escravatura. 
Não que Lincoln fosse a favor, mas, por 
via das dúvidas, Mr. Booth achou me-
lhor despachá-lo, fazendo-o em 1865. 
Charles Guiteau, advogado americano, 
louco de pedra, disse que Deus o en-
viou para matar James Garfield, e o fez 
com eficácia em 1881. Guiteau estava 
tão empolgado com sua missão que 
percorreu o país fazendo conferências 
sobre a determinação divina. Foi a pri-
meira vez no direito que se discutiu a 
sério a inimputabilidade de um doido 
varrido, mas o instituto não funcionou 
e Guiteau foi prestar contas com seu 
chefe. Depois de ser enforcado, claro.

Já Leon Czolgosz, assim como 
Booth, tinha motivos ideológicos para 
livrar-se de William McKinley, pois 
era anarquista inveterado. Tirou a vida 
presidencial em 1901 e no mesmo ano 
foi para a cadeira elétrica. Mas o char-
me do acontecimento não foi a celeri-
dade da justiça americana e sim o re-
gistro em vídeo da execução no assento 
de alta voltagem feito por não menos 
que Thomas Edison, ele mesmo, o in-
ventor da lâmpada elétrica.

Mas o assassinato mais badalado 
do século XX foi sem dúvida o de John 
Kennedy, cometido pelo marinheiro 
Lee Harvey Oswald, que unia loucura 
e ideologia, e até hoje desperta inte-
resses. Uns dizem que Lee era comu-
nista de carteirinha, outros que era um 
simples lunático complexado. Outros, 
ainda, citam-no como um mercenário 
a serviço da máfia. O tiro que atin-
giu o presidente foi filmado de todos 
os ângulos então possíveis e é sempre 
mostrado em reportagens televisivas e 
repetido em filmes que ainda especu-
lam sua motivação. Mas a cena mais 
pungente do momento do atentado 
não foi a do tiro que jogou a cabeça de 
Kennedy violentamente para trás. Foi 
a atitude da primeira dama que, num 
momento de desespero apaixonante, 
levanta-se e, ainda com o carro em 
movimento, tenta segurar os miolos 

presidenciais então cuspidos da caixa 
craniana. Ainda os segurava quando 
chegou no hospital para onde Kennedy 
foi levado e os entregou a uma enfer-
meira que estava ao lado da maca em 
que jazia o presidente.

O outrora odiado e hoje queridi-
nho dos economistas Ronald Reagan 
sofreu um atentado poucos meses após 
a posse, em 1981, em que teve o pul-
mão perfurado por um tiro disparado 
pelo também maluco John Hinckley, 
até hoje internado numa instituição 
psiquiátrica. A justificativa do então 
jovem delinquente para o ato extremo 
teria sido o amor não correspondido 
que nutria pela bela atriz Jodie Foster, 
ainda no armário. Hinckley recente-
mente teria pedido para ser tratado em 
casa de sua disfunção psíquica, o que as 
autoridades lhe negaram.

O Brasil nunca teve uma galeria 
de personagens como essa. Não seria 
honroso para o País que um nacional 
atentasse contra a vida da atual presi-
dente. Apesar de todos os seus defeitos, 
entre eles ter sido do Conselho de Ad-
ministração da Petrobras na época do 
golpe de Pasadena e quando o achaque 
à petroleira virou cláusula pétrea, não 
seria elegante torcer para que ela tives-
se os miolos tirados do lugar por um 
rifle, hoje seria fuzil, disparado por um 
doidivanas. Afinal é mulher, mãe, avó 
e lutou contra o regime militar, tendo 
sido inclusive presa e torturada. Divor-
ciada, não teria quem corresse atrás de 
seus miolos.

Mas como o Brasil é um país que 
sempre surpreende, talvez pudéssemos 
inaugurar a era de assassinatos de pre-
sidentes de outros poderes. Hoje os 
fortíssimos candidatos a ter sua morte 
como contribuição a uma purificação 
institucional seriam os vilões assen-
tados nas presidências das duas casas 
parlamentares, e, last but not least, o va-
galume que atualmente ocupa o tapete 
do chamado quarto poder. Esses têm 
quem busque seus miolos.
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O 15 de março (II)

Orlando Sampaio Silva
Há uma semana publiquei, neste 

jornal, sob este mesmo título, um artigo 
no qual abordei um fato histórico im-
portante, tal seja o aniversário do fim 
da ditadura militar. 

No final desse meu texto anterior, 
prometi que, no artigo seguinte, eu 
transcreveria um testemunho de outra 
personagem dos acontecimentos, que 
exibem os fatos imediatos da passagem 
do governo militar para um governo ci-
vil, no dia 15 de março de 1985.

Segue-se a transcrição de um tre-
cho do livro de autoria de Fernando 
Henrique Cardoso (o sociólogo e ex
-presidente da república) intitulado 
“O Improvável Presidente do Brasil – 
Recordações” (Ed. Civ. Bra-
sileira, Rio de Janeiro, 2014). 
FHC narra fatos dos quais 
ele foi testemunha e par-
tícipe. Notar para detalhes 
desses acontecimentos que, 
nesta narrativa, apresentam 
diferenças e revelam  aspec-
tos insuspeitos frente à apre-
sentada por José Sarney, con-
forme meu artigo anterior.

Lendo FHC: “Desmoro-
nei numa cadeira com o olhar 
fixo naquelas portas de um 
branco impecável, pergun-
tando-me se o que restava de 
esperança democrática não teria desa-
parecido por trás delas. É difícil expres-
sar com palavras a perplexidade que 
então senti. Temia pelo personagem e 
temia pelo país. Nós achávamos ter en-
contrado em Tancredo o homem ideal 
para sair da ditadura. Ele realmente era 
único, um milagre, um estadista aceitá-
vel tanto para os militares quanto para 
a oposição. E agora, na véspera daquela 
que deveria ser uma nova era, fora der-
rubado por uma misteriosa doença. Eu 
me perguntava, e não era a primeira vez 
em minha vida, se o Brasil não sofria de 
alguma terrível maldição”.

“Fui vagarosamente até a sala de 
espera no andar de cima. Lá se encon-
travam algumas das mais importantes 
figuras da política brasileira, numa lú-
gubre vigília. José Fragelli, o presiden-
te do Senado, conversava sussurrando 

com Ulysses Guimarães, presidente da 
Câmara dos Deputados. O general Le-
ônidas Pires Gonçalves, que acabava de 
ser nomeado ministro do Exército, es-
tava a um canto, apoiando os comentá-
rios com a cabeça e com gestos. A certa 
distância, parecendo deprimido, via-se 
José Sarney, que no dia seguinte devia 
tomar posse como vice-presidente de 
Tancredo”.

“Sarney era um caso especial. Du-
rante a ditadura, integrara forças po-
líticas que apoiavam os militares. Só 
recentemente se havia desligado do 
partido, e sua parceria com Tancredo 
nas eleições de 1984 fora das mais 
polêmicas; destinava-se acima de 

tudo a equilibrar a chapa no sentido 
conservador para obter mais votos no 
Colégio Eleitoral”.   [Atentar para o 
detalhe – “conservador” – nesta preo-
cupação aí expressa.] “Na época, nós o 
aceitamos entre ranger de dentes, pois 
no Brasil tradicionalmente o vice-pre-
sidente não tem grande importância 
institucional. Ninguém imaginava que 
Sarney seria mais que um símbolo. 
Mas e agora?”.

“Uma multidão se aglomerava em 
frente ao hospital, numa vigília impro-
visada, e seu ruído melancólico ecoava 
pela sala de espera. Sarney acercou-se 
por um momento, ouviu a conversa e 
sacudiu a cabeça”.

“- Não tenho a menor intenção de 
assumir a presidência. Não vou assumir 
– murmurou Sarney, como se falasse 
consigo mesmo. – Alguém aqui pelo 

menos sabe como será a sucessão se 
Tancredo ficar incapacitado?”

“Nós todos nos entreolhamos, dan-
do de ombros“.

“Ficamos remoendo a pergunta por 
algum tempo, mas não chegávamos 
a uma conclusão sobre o que dizia a 
Constituição. Como Sarney ainda não 
prestara juramento como vice-presi-
dente, havia quem achasse que o pre-
sidente da Câmara – Ulysses – era o 
próximo na linha sucessória para a 
presidência. O que, no entanto, poderia 
representar um grave problema, pois 
Ulysses há muito era um implacável 
crítico da ditadura. Havia a possibili-
dade de que os militares não o aceitas-

sem na presidência.” [Veja-se o 
poder dos militares, ainda; os 
líderes civis os temendo.] “Es-
távamos absolutamente per-
plexos. Finalmente, desistimos, 
decidindo consultar aqueles 
cuja opinião era de qualquer 
maneira mais abalizada”.

“Enquanto Sarney perma-
necia a espera de notícias de 
Tancredo, Ulysses, o senador 
Fragelli, o general Leônidas e 
eu saímos pela porta dos fun-
dos do hospital, esquivando-
nos à multidão de repórteres. 
Entramos no sedã do gene-

ral e zarpamos pelas ruas de Brasília. 
Depois de cruzar não poucos sinais 
vermelhos, chegamos à casa de João 
Leitão de Abreu,  chefe de gabinete 
de Figueiredo, o presidente militar que 
passaria o cargo. Leitão de Abreu era o 
principal jurista e coordenador políti-
co do governo, e achávamos que seria 
o mais indicado para nos esclarecer ao 
mesmo tempo sobre as questões jurí-
dicas envolvidas e a realidade política 
– vale dizer, o que os militares estariam 
ou não dispostos a aceitar”. [Note-se: 
os líderes do sistema democrático a ser 
implantado reconhecendo e aceitando 
que cabia ao governo militar a decisão 
sobre quem deveria governar o país 
após a ditadura militar!]

“Leitão de Abreu veio a sala de ter-
no preto, esfregando os olhos. Olhava 
para nós como se fôssemos um bando 
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de crianças barulhentas que acabava de 
acordá-lo.”

“- Que desejam?”
“Havia na casa um único exemplar 

da Constituição, um livrinho surrado 
de letras tão miúdas que mal parecia 
legível. Enquanto a noite avançava, 
cada um de nós lia e relia o docu-
mento nos mínimos detalhes, com os 
olhos vermelhos de cansaço e estresse.  
O general Pires Gonçalves e eu não 
éramos advogados nem tínhamos co-
nhecimento de direito constitucional, 
de modo que basicamente ouvíamos 
enquanto Ulysses, Fragelli e Leitão de 
Abreu discutiam a questão”.

“Para surpresa nossa Ulysses argu-
mentava calorosamente que o cargo 
caberia ao vice-presidente eleito, Sar-
ney. Era o contrário do que eu espe-
rava, pois Ulysses nunca fizera segre-
do do seu desejo de governar o Brasil. 
Mas a suposição crucial era que Tan-
credo se recuperasse; nenhum de nós 
podia imaginar senão uma presidência 
interina. Ulysses considerava que não 
fazia sentido pôr em risco a democra-
cia ocupando a presidência por breve 
período.”    [Ainda o medo dos mili-
tares!]  “Com o passar das horas, con-
vencemo-nos de que era o melhor a 
fazer. Nada disso foi dito abertamente. 
Os argumentos eram jurídicos e foi na 
exegese da Constituição que Ulysses 
nos convenceu de sua interpretação”.

“– Estamos então de acordo?” – per-
guntou Leitão de Abreu, satisfeito”.

“Nós assentimos, despedimo-nos e 
saímos exaustos de sua casa às três da 
manhã. Ainda não sabíamos, mas aca-
bávamos de decidir o futuro do Brasil. 
Algum de nós ainda perguntou se o 
presidente Figueiredo passaria a faixa 
ao sucessor. Leitão de Abreu respon-
deu rápido e lacônico:

“- Um presidente só passa a faixa a 
outro presidente” (pp. 194-197).

Os líderes civis, temerosos da rea-
ção dos militares, em pleno processo 
de reconquista da democracia, consul-
taram o poder vigente sobre qual civil 
poderia assumir a presidência da repú-
blica. Mesmo estando participando das 
ações para pôr fim à ditadura militar, 
achavam que o presidente civil deveria 
merecer a confiança dos militares. Pro-
cesso negociado. Não havia restrição 
do sistema à posse de Sarney. Estava 
decidido como seria a história...

O dinheiro alheio

O fim do Hilton
Foi definitivamente formalizada a dissolução da sociedade entre um grupo 

empresarial paraense e a Hilton Internacional com a publicação no Diário Oficial 
do Estado, do dia 7, da ata da assembleia geral extraordinária da nova empresa, 
que passou a se chamar apenas Belém Hotéis e Turismo. O hotel deixou de ser 
Hilton, recebendo o nome de fantasia de Princesa Louçã. 

Na assembleia foi aprovado o balanço de 2013, com a ressalva de que “estão 
sendo procedidas verificações nas contas específicas na operação do hotel Belém 
Hilton, de propriedade da companhia e organizado como sua filial, face às despe-
sas corporativas, cujas faturas foram emitidas pela própria administração do hotel 
e imputadas contra o Belém Hilton, onerando os seus resultados”.

Os integrantes do conselho acrescentaram que os autos da ação movida contra 
o Hilton Belém contêm a prova pericial que confirma as reclamações apontadas. 
Por isso, a aprovação das contas “deveria ser procedida considerando a ressalva 
apresentada, ficando pendentes de aprovação as contas em verificação”.

Depois desse final litigioso, e ainda em curso, os Carneiros e os Coelhos são 
os únicos donos do hotel.

A Fundação Cultural do Estado 
do Pará substituiu a Fundação Cultu-
ral Tancredo Neves na reforma admi-
nistrativa promovida pelo governador 
Simão Jatene, mas herdou uma prática 
que devia ter sido abolida na mudan-
ça: a destinação de cachês artísticos 
segundo determinação feita por depu-
tados através de emendas parlamenta-
res. O dinheiro sai dos cofres públicos 
e vai parar em bolsos particulares sem 
qualquer critério definido ou sem se 
submeter a um 
órgão colegiado.

O compositor 
Nilson Chaves, o 
último presidente 
da extinta funda-
ção, se justifica-
va alegando ser 
mero repassador 
de recursos, que 
já chegavam ca-
rimbados pelos 
p a r l a m e n t a re s 
através das suas 
emendas. Mas ele – como, agora, a ar-
tista Dina Oliveira – era o ordenador 
da despesa, o responsável legal pela 
sua correta aplicação. Se o dirigente 
da entidade não pode impedir a exe-
cução da ordem (não pode mesmo?), 
pode se resguardar. Não só funcional-
mente, pela lisura no uso do dinheiro 
do povo, como para dar uma diretriz 
cultural ao ato.

Todos os cachês são pagos com 
inexigibilidade de licitação. Teria que 
haver um processo público para funda-
mentar essa liberalidade. Além disso, 
a inexigibilidade se deve à condição 
única (e, por isso, de reconhecido valor 
público) daquele a quem beneficia.

Exemplos: quem é Antonio Luz 
do Carmo Conceição, o Tonny Brasil, 
para receber três mil reais por sua apre-
sentação em dois dias da malhação de 
Judas em Belém? Ou as bandas Levi-

tas, Ágape, Acor-
des de Sião, Som 
do Céu e Dilea 
Maia, que recebe-
ram R$ 43,6 mil 
por sua participa-
ção no II Festival 
de Música Gos-
pel, por três dias, 
em Xinguara? 
Ou por que pagar 
R$ 50 mil para 
as bandas Alter-
nativa e Orlando 

Pereira tocarem no carnaval deste ano?
Dina Oliveira, que é respeitada e 

admirada, podia propor a regulamen-
tação dessa ação entre amigos com 
dinheiro do contribuinte para que 
o Estado, e não apenas os felizardos 
pelas emendas parlamentares, fosse 
beneficiado. Do contrário, os recursos 
continuarão a escoar pelo ralo da co-
nivência oficial.
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Caixas pretas PT é isso

A Secretaria de Defesa dos Direitos 
Humanos, vinculada à Presidência da Re-
pública, tem sido usada pela presidente 
Dilma Rousseff “para colocar seus aliados 
quando precisa desalojá-los de outros luga-
res”, informa a agência de notícias da Folha 
de S. Paulo.

Foi o que aconteceu de novo na semana 
passada. A presidente tirou Ideli Salvati, do 
PT, da secretaria para colocar no seu lugar 
Pepe Vargas, também do PT, que foi subs-
tituído (sem sequer ser informado previa-
mente a respeito) na coordenação política 
do governo pelo vice-presidente Michel 
Temer, do PMDB.

O cargo é tão importante que Pepe, 
açodado, anunciou publicamente sua nova 
posição antes que a presidente pudesse co-
municar o remanejamento à própria Sal-
vati, que costuma (ou costumava) ter pavio 
curto. Por isso, o novo secretário teve que 
suspender por três horas o anúncio (ou “de-
sanunciar”) até ser liberado pelo Planalto. 

PT era isso na oposição: um partido 
que ia fazer valer os direitos humanos. No 
poder, o lugar virou cabide.

O Yamada fundador
Conversei mais longamente uma única vez com Junichi-

ro Yamada, que morreu no dia 3, aos 89 anos. Um amigo, 
Bernardo Lerer, me pediu para entrevistar o maior vendedor 
de móveis do Norte e Nordeste para uma revista do setor 
que ele editava. Ao me receber, a pri-
meira pergunta do entrevistado foi so-
bre o preço da matéria. Disse-lhe que 
era de graça, tanto para ele como para 
mim, que dispensei o pagamento de 
Bernardo. Não acreditou muito no iní-
cio. Depois, relaxou.

Enquanto conversávamos, ele des-
pachava e ainda recebeu dois clientes 
do crediário. Durante muitos anos Ju-
nichiro fez esse controle corpo a corpo, 
olho no olho, para surpresa e honra dos 
clientes, quase sempre de baixa renda, 
que precisavam contar o dinheirinho 
para manter as parcelas em dia. Toda 
deferência no contato direto e rigor 
prussiano na recuperação dos bens 
vendidos se a inadimplência estourasse 
o limite acordado. 

Foi a chave para o sucesso do pri-
meiro crediário do comércio de Belém, iniciado em 1955. 
Hoje o cartão de crédito diz ter dois milhões de usuários 
cadastrados. Se é o saldo acumulado, sem as depurações 

do tempo, talvez seja crível. Mas não como ativo em uso. 
É impossível. De qualquer maneira, a venda a crédito, em 
parcelas tão longas que o pagador perde a visão do ta-
manho da dívida, foi um dos grandes feitos de Junichiro 

para o grupo Yamada, o líder do varejo 
no Pará e um dos grandes na região e 
no país, vendendo mais juros do que 
produtos.

A voz mansa, o olhar projetado 
além do interlocutor, falando pausa-
damente e sugerindo mais do que di-
zia, Junichiro conversou amavelmen-
te comigo. No final perguntou se era 
verdade que eu tinha escrito na minha 
coluna em O Liberal contra a Yama-
da e o artigo não saiu. Neguei. Ele riu 
e entendeu, sem precisar acrescentar 
mais nada.

Junichiro reunia em si as qualida-
des do oriental adaptadas ao cenário 
amazônico, um caboclo com raízes 
mais longínquas. Não surpreende, as-
sim, que montou seu império enfren-
tando impérios de outros caboclos, de 

raízes mais próximas. Uma parte da história recente dos 
negócios no Pará foi escrita por poucas mãos – por eles. 
Uma história ainda em busca de um autor.

O senador Ronaldo Caiado 
não merece muito crédito, mas as 
três CPIs que ele está tentando 
criar seriam de extrema utilidade 
para a limpeza do país: uma sobre 
o BNDES, outra sobre os fundos 
de pensão e uma terceira a respei-
to do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda, local do mais recente dos 
grandes escândalos brasileiros.

Todos três são caixas pretas, 
blindadas com muito dinheiro pú-
blico. Em quatro anos, o tesouro 
nacional transferiu mais de 400 
bilhões de reais ao BNDES. Parte 
desse dinheiro foi mal aplicada, ou-
tra parte não retornará e em muitos 
casos se desconhecem os critérios 
de seleção dos beneficiários.

Já os fundos de pensão movi-
mentam bilhões de reais de seus 
associados com uma liberdade (e 
liberalidade) incompatível com a 
natureza da sua função. Transfor-

maram-se também em instrumen-
tos de política paralela.

A CPI do BNDES estava com 
suas 27 assinaturas mínimas ga-
rantidas para sua instalação, mas 
seis senadores voltaram atrás. 
Dentre eles, Fernando Ribeiro, em 
nome de Jader Barbalho, do qual 
é suplente, o que até se entende, 
pela relação do senador com o go-
verno federal; e Fernando Flexa 
Ribeiro, do PSDB, já aí de forma 
surpreendente.

Essas caixas pretas vão continu-
ar lacradas?
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CABANAGEM/180 ANOS

Monumento abandonado e esquecido

Pergunta

A ONU se empenha em combater a criminalidade preven-
tivamente, através de ações sociais, alternativa para a ação re-
pressiva, posterior à prática dos crimes e baseada na violência. 
O governador Simão Jetene foi convidado a apresentar a expe-
riência do Pará nessa área em Doha, no Qatar, e em Cambridge, 
na Inglaterra. A ida à Doha acabou cancelada à última hora.

O Liberal, que apregoa as virtudes reais ou fictícias do 
governo tucano, lutará pela instalação em Belém da Uni-
versidade Mundial de Desenvolvimento e Segurança Social, 

usando como instrumento de convencimento o Propaz. Mas 
é porque o programa é eficiente mesmo ou porque quem o 
comanda é sua filha, Izabela, que ele transformou recente-
mente em secretária extraordinária do Estado?

O que tem prevalecido no Pará é o confronto direto entre 
a polícia e os criminosos e destes com a população, transfor-
mada em sua vítima. Não por acaso Belém é uma das cidades 
mais perigosas do mundo. Com a contribuição da política 
oficial de segurança pública, em suas diversas modalidades.

O ponto alto da comemo-
ração do sesquicentenário da 
cabanagem, em 1985, foi a 
inauguração do memorial em 
homenagem à grande revolta 
social irrompida em Belém, em 
7 de janeiro de 1835. O gover-
nador Jader Barbalho e o histo-
riador Carlos Rocque, integran-
te da sua equipe, conseguiram 
arrancar do arquiteto Oscar 
Niemeyer um esboço do monu-
mento, de 15 metros de altura 
por 20 de comprimento, todo em 
concreto, instalado no entronca-
mento da capital paraense.

A construção é composta por 
uma rampa elevada “em dire-
ção ao céu com uma inclinação 
acentuada apontando para um 
ponto sem fim, tendo no meio 
uma 1fratura’, um pedaço do 
monumento que jaz no chão”, de 
acordo com a explicação oficial. 
Essa ruptura com a continuidade 
histórica seria a cabanagem.

Os 30 anos de existência do monu-
mento foram completamente ignora-
dos, inclusive por seus patrocinadores. 
Desde então, a circulação no  complexo 
viário do entroncamento se intensifi-
cou. Quem passa por ali mal percebe 
o monumento e raramente é capaz 
de interpretar o seu significado. Ficou 
sendo um bloco de concreto no meio 
do caminho.

O museu está fechado à visitação pú-
blica há bastante tempo, vedado o aces-
so ao interior da cripta dos heróis da ca-
banagem por uma parede de tijolos. Por 

fora, o monumento é abandono, maus 
tratos e objeto de vandalismo. Virou 
propriedade de um grupo de moradores 
de rua. Não será surpresa se alguém su-
gerir a demolição da construção.

Talvez ela se salve por ser a úni-
ca obra de Niemeyer no Pará. Mas é 
preciso que alguma autoridade se dis-
ponha a redefinir o entorno do monu-
mento, agora cercado por outras obras 
de concreto, totalmente incompatíveis 
com ele, para que não seja tido ape-
nas como um estorvo para a circulação 
dos carros e um depósito de mendigos, 
vagabundos ou criminosos. A função 

museológica, porém, terá que 
ser instalada em outro local, 
mais apropriado. Naquele pon-
to de intenso tráfego, cercado 
por todos os lados, é impossível.

Volto a sugerir que o cen-
tro de memória da cabanagem 
seja instalado na antiga resi-
dência do médico Deoclécio 
Correa, na praça de Nazaré, a 
mais bela construção de toda a 
área, ou no casarão onde mo-
raram as professoras de histó-
ria e geografia Maria Anun-
ciada e Paula Chaves.

Nenhum eco para esse 
apelo? O Diário do Pará deve-
ria apoiar um movimento com 
esse objetivo, em função da 
participação do seu proprie-
tário na história. A sociedade 
de maneira geral devia se inte-
ressar pelo tratamento desres-
peitoso e negligente que dá às 
tentativas de fixar fisicamente 
acontecimentos importantes 

no espaço urbano.
É sintomático que o abandono seja 

o destino cruel da cabanagem tanto 
quanto o monumento a Magalhães Ba-
rata. Independentemente do juízo so-
bre o significado do caudilho na repú-
blica paraense, sua presença é um fato 
acima das controvérsias apaixonadas 
em torno do seu nome. Em dois ex-
tremos da mesma avenida, a Almirante 
Barroso, cabanagem e Barata são teste-
munhos da dissociação entre o povo e a 
sua história, separação incentivada por 
suas péssimas elites dirigentes.
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Na matéria que escrevi sobre 
meu tempo de estudo no colégio 
do Carmo, fiz referência ao meu 
amigo mais constante nesse perí-
odo, o Chico (mais a presença do 
Agostinho e do Jair na formação 
de um quarteto do barulho), que 
foi também um dos alunos mais 
brilhantes entre todas as turmas.

Francisco de Assis 
Toshio Ichihara era o 
nome completo des-
se nissei, que nasceu 
em Capanema em 3 
de outubro de 1949. 
Estudou o primário 
no colegio São Pio X, 
de Capanema mes-
mo, até 1960. Veio 
para Belém para es-
tudar o ginásio no 
Carmo, em 1961. Fez 
vestibular para medicina em 1968 
na UFPA, concluindo o curso em 
1973. Em 1974, recém-formado, 
foi trabalhar em São Paulo, onde 
ficou até morrer, em 2009, antes de 
completar 60 anos.

Trabalhou na Petrobras, em 
Cubatão, até se aposentar, e na 
Delegacia Regional do Trabalho 

paulista por muitos anos. Deixou 
viúva Shirley Heldt Ichihara e 
uma filha, Tomie Heldt Ichihara, 
também médica, radiologista, já 
casada.

A propósito da referência, 
Ambrózio Hajime Ichihara, ir-
mão mais novo de Chico, man-
dou esta mensagem:

O Chico, meu 
irmão mais velho, 
estudou no Carmo, 
a partir de 1961 em 
diante, para iniciar o 
curso ginasial.   Vin-
do de Capanema, 
veio morar na casa 
do tio João, irmão do 
papai, localizada na 
25 de Setembro, bem 
longe do Colégio do 
Carmo. No inicio, 

sem conhecer a cidade e ainda sem 
amigos, por um motivo que não 
lembro mais, teve que ir andando 
do Carmo para casa. Veio pelo ca-
minho mais longo, porém, conhe-
cido: o trajeto da linha do ônibus 
que pegava todo o dia. Tinha 11 
anos. Uma criança, mas sempre foi 
danado. Saudades dele.

O burro e Maluf

Paulo Maluf estaria disposto a desistir de se 
apresentar mais uma vez como candidato a pre-
feito de São Paulo na eleição do próximo ano. 
Não por falta de saúde, que a sua, diz ele, está 
ótima, mas porque a cidade precisa de um pre-
feito mais jovem. No entanto, “se passar o burro 
arreado na minha frente, posso colocar o pé no 
estribo”, disse ele a Mônica Bergamo, colunista 
da Folha de S. Paulo.

Como todos sabem, o ditado popular se re-
fere a cavalo. Mas, convenhamos, no caso de 
Maluf, o burro, simbolicamente falando, é mais 
pertinente.

Ensino

O professor da rede pública de ensino no 
Brasil ganha 6% a mais do que a remuneração 
paga pela rede privada, segundo levantamento 
feito pelo jornal O Globo. Então os professores 
públicos, que vivem em greve, estão reclaman-
do de barriga cheia? Não exatamente: é que 
o nivelamento é feito por baixo e os valores 
não asseguram uma formação adequada nem 
um exercício minimamente eficiente do ensi-
no. Prova disso é que o Pará paga o 5º maior 
salário nacional e a educação no Estado é uma 
calamidade. Roraima, terceiro colocado, abai-
xo apenas do Distrito Federal e Goiás (talvez 
pela proximidade da burocracia federal), paga 
mais na Amazônia.

Jorge Morgado
Como nunca fui bom em matemática, exceto 

pela álgebra da segunda série ginasial, tinha 
que recorrer à ajuda extra de um professor 
particular. O melhor de todos foi Jorge 
Morgado, que morreu na semana passada. Ele 
dava aulas na rua Doutor Assis, na Cidade 
Velha, nos altos de uma fábrica de sapatos 
da família. Para alcançá-lo, era preciso subir 
uma escada íngreme. As instalações eram 
espartanas. Mas a aula era fascinante. Jorge 
tinha cabeça de um verdadeiro matemático.

Depois nos desligamos. Só fomos nos 
reencontrar no entra e sai da sala do Albano 
Martins, que ele frequentou mais intensamente 
quando lançou seus dois livros sobre 
matemática financeira. Fiz um comentário neste jornal, que ele valorizou com sua recepção. O que 
devia ser destacado mesmo eram as duas publicações, simples na aparência, exemplares no conteúdo.

Sou grato a essa pessoa. Ela me mostrou que matemática era lógica e – 
quase – simples. Além disso, Jorge Morgado era gente de primeira.

Chico
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Pedro e a onça

Troca ruim

Os chineses estão usando suas enormes reservas financeiras internacionais para 
garantir seu suprimento de matérias primas e a venda dos seus produtos indus-
trializados. Por estar cada vez mais encrencado no mercado financeiro mundial, na 
iminência de perder o grau de investimento das agências de risco, o Brasil se tornou 
um alvo prioritário. Em 2009 o Banco de Desenvolvimento da China emprestou 
10 bilhões de dólares ao Brasil em troca da compra de equipamentos produzidos 
na China. Mesmo asfixiada pela Operação Lava-Jato, a Petrobrás obteve financia-
mento de US$ 3,5 bilhões em troca da reserva de petróleo bruto para os chineses.

Garantia de relações de troca desfavoráveis. Para o Brasil, é claro, que paga 
juros e taxas mais onerosas e ainda movimenta o parque industrial da China.

Educação instável

O filósofo Renato Janine Ribeiro, 
um intelectual de respeito e prestí-
gio, é o quinto ministro da educação 
em quatro anos e meio de Dilma 
Rousseff. Foram três em quatro anos 
e dois nos três primeiros meses do 
segundo mandato, que a presidente 
abriu para transformou o Brasil no 
país da educação.

Dá para confiar?

Na edição 575 deste jornal, de dezembro do ano passado, publiquei uma foto de 1976, que registrou uma cena 
que hoje seria impossível: eu dando leite com uma mamadeira a uma onça em plena margem da rodovia Belém-
Brasília. Um morador da localidade mantinha uma onça pintada, de grande porte, para quem quisesse passar à 

posteridade colocando a mamadeira na boca do animal, conforme se pode ver pela reprodução da fotografia.
Curioso, como sempre, meu irmão, Pedro Carlos de Faria Pinto, vasculhou pelo local e 

identificou a mesma casa que serviu de cenário para o repórter a caminho de mais uma aventura. 
Pedro me mandou o seguinte texto, que vai acompanhado da foto para comparações:

Viajar pela Belém-Brasília, forma-
da, em território paraense, pelas rodo-
vias BR 316 e 010, tem sido uma saga 
da família. Meu pai, porque prefeito e 
deputado. Meu irmão, porque jornalista 
e sociólogo. Eu, pelo ofício do serviço 
público estadual. As viagens nas duas 

primeiras décadas eram marcadas pela 
pitoresca penetração na floresta; 55 anos 
depois, a paisagem é diferente. Fruto da 
ingrata troca entre o Norte e o Sul. 

Mas, trago agora a imagem do mes-
mo local onde Zé da Onça deixava o 
felino para o registro dos forasteiros. 

Foi aí que 40 anos atrás LFP desa-
fiou a sorte e ganhou notoriedade. A 
propósito, na localidade de Ligação o 
DNIT renovou as placas quet identi-
ficam o local onde a floresta matou o 
engenheiro Bernardo Sayão, construtor 
da rodovia.

Fim do ciclo
Em 2013 as exportações de soja para a China ultrapas-

saram as de minério de ferro pela primeira vez, rendendo 
(em números redondos) 18 bilhões de dólares, um bilhão 
a mais. O fato se repetiu no ano passado. Embora cada um 
dos produtos tenha experimentado queda, a soja fechou a 
conta da venda à China em US$ 17 bilhões, enquanto o 
faturamento do minério de ferro ficou em US$ 13 bilhões.

O gráfico foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Jo-
aquim Levy, na sua exposição na Comissão de Atividades 

Econômicas do Senado, no dia 31 de março. Para Levy, 
não há dúvida; chegou ao fim o super-ciclo das commodi-
ties, que permitiu ao Brasil uma receita expressiva no co-
mércio exterior, em particular com os chineses. Ele disse 
que o objetivo do governo agora é reorientar a economia 
para essa nova situação. Mas não deixou claro como isso 
vai acontecer.

Para o Pará, o maior exportador de minério de ferro 
para a Ásia, não é uma boa notícia.
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MemóriaJOGO

Através da coluna Boca da Cidade (de curta duração), a 
Folha do Norte registrou um momento de usos e costumes da 
Belém de 1957:

“Segunda-feira pela manhã, o chefe de Polícia foi sur-
preendido com a instalação de uma baiuca do jogo do bicho 
exatamente em frente à sua casa, à travessa Piedade. Ficou 
indignadíssimo. Não lhe tiramos a razão. Ato contínuo, de-
terminou que lhe trouxessem à presença o sr. Paulo Viana, 
que é o testa de cobre, de ferro, de aço ou de que metal for, da 
jogatina no Pará. Não se localizou, porém, o afortunado ho-
teleiro, com a presteza que o Sr. Medrado Castelo Branco re-
clamava. Por essa razão lhe apareceu no gabinete, esbaforido, 
um tal Ubirajara, que é pessoa da maior confiança de Viana, 
uma espécie de gerente ou subgerente do criminoso negócio. 
Para resumir: em quinze ou vinte minutos era a baiuca fe-
chada. Mas deve ter sido reaberta nas imediações...”.

CONTRABANDO

Dalila Ohana foi a companheira do caudilho Magalhães 
Barata durante 21 dos seus 71 anos de vida. Quando ele 
morreu, em maio de 1959, Dalila foi praticamente expulsa 
da casa que dividia com o então governador para que sua 
família legal ocupasse o seu lugar nos momentos finais. Hu-
milhada e ofendida, Dalila reagiu ao lançar, no ano seguinte, 
o livro Eu e as últimas setenta e duas horas de Magalhães Ba-
rata. O subtítulo dizia muito sobre suas intenções: Para os 
historiadores que amam a verdade. O lançamento do livro foi 
um dos maiores sucessos nesse tipo de acontecimento em 
todos os tempos.

O acerto de contas não ficou por aí. Em 1962 o líder que 
sucedeu Barata no comando do PSD (Partido Social Demo-
crático) e do baratismo, Moura Carvalho, foi advertido pelo 
comandante militar da Amazônia, Taurino de Rezende (que 
viria a comandar a Comissão Geral de Investigações, uma es-
pécie de inquisição armada depois do golpe militar de 1964), a 
não usar o título de general. Sua patente real era a de coronel.

Dalila especulava: talvez o então prefeito de Belém se de-
fendesse alegando que não reivindicara o título nem se inti-
tulava como tal. O povo é que lhe conferira a divisa por tê-lo 
na mais alta conta. Se recorresse a essa explicação, ele teria 
que dizer que “a discutida patente lhe é outorgada, não por 
serviços prestados ao Exército, senão pela sua atuação direta 
no contrabando do café e seus congêneres, isto desde o seu 
passado e desastroso governo, até agora mesmo à frente da 
Prefeitura Municipal. 

Como prova irrefutável da sua afirmativa poderia citar sua 
colossal fortuna, meteoricamente surgida após o falecimento 
do Gen. Magalhães Barata, seu cabrestador na vida pública, 
e sob cujo pulso honesto não conseguiu juntar um só vintém 
de mel coado porque encontrava a resistência ferrenha do ho-
mem de caráter impoluto. E a ser tachado de chefe do contra-
bando, que é grosseiro, muito melhor a galanteria de general 
do contrabando. Pois não?”.

Dalila Ohana escreveu isso na Folha do Norte, de Paulo 
Maranhão, o maior inimigo de Barata.

PROPAGANDA

Comunicações 
multinacionais

Em 1956 a Radional (Cia. Rádio Internacional 
do Brasil) completou 25 anos “a serviço das 

comunicações no Brasil”. Sua agência em Belém 
ficava no térreo do edifício Bern, na esquina da 
Presidente Vargas com a Ó de Almeida (prédio 

desativado há muito tempo, para prejuízo da 
coletividade). Era o endereço de quem queria 

passar telegramas e tentar por horas uma ligação 
telefônica interurbana, rara e sofrida, apesar da 
“moderníssima rede telegráfica e telefônica”.
A alternativa, para telegramas, era a Western, 

na esquina da Castilhos França com a Frutuoso 
Guimarães. Ambas as empresas subsidiárias de 

multinacionais americanas. A Radional da poderosa 
ITT, personagem influente na derrubada do 

presidente Salvador Allende, no Chile, em 1973.
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ESCRITORA

Em 1965 a escritora cearense Rachel de Queiroz veio a 
Belém visitar os amigos, Driano Santos e Orlando Borda-
lo, e seu “mais velho colega de jornalista”, Paulo Maranhão, 
na redação da Folha do Norte. A Autora de As Três Marias 
e O Quinze lembrou que assistiu ao primeiro espetáculo, 

a operete A Gueisha, aos oito 
anos de idade, no Teatro da 
Paz. Desde esse tempo de 
meninice nunca esqueceu a 
praia do Murubira, no Mos-
queiro.

Ficaria horrorizada com a 
situação de hoje.

PELES

Em 1966 o Departamento de Receita do Estado apre-
endeu, no aeroporto de Val-de-Cans, um fardo contendo 
15 peles de onça, 15 de ariranha e oito de peludo ou pin-
tado. A caça ainda era risonha e franca. As peles foram 
levadas a leilão e arrematadas, depois de legalizadas.

TEATRO

Em 1971, quando ainda era o Grupo Studio Sesi, seus 
integrantes começaram o trabalho de pesquisa história 
com o espetáculo Sesi conta Tiradentes. No ano seguin-
te, já como Grupo de Teatro Stúdio, foi a vez de Zumbi, 
adaptação da peça Arena conta Zumbi, que alcançou grande 
sucesso nos palcos de São Paulo e Rio de Janeiro, sobre 
a escravidão do negro africano. Dp elenco participavam 
Nilson Chaves, Cláudio Barradas, Haroldo Melo, Ivan 
Tenório, José do Nascimento, Francisco do Carmo, Hel-
ma Martins, Rosa Carmina e Juarez Viana. As músicas, de 
Edu Lobo, foram interpretadas por Nilson Chaves e Vital 
Lima não violão.

ACARÁ

Até 1972 a viagem de Belém até o Acará e Santana do Ca-
pim só podia ser feita por barco. Durava 12 horas. Em maio 
desse ano a empresa Boa Esperança fez a primeira viagem por 
terra, com duração de cinco horas. Vencedora da licitação pú-
blica, colocou no serviço “modernos ônibus Mercedes mono-
bloco, de luxo”. O veículo seguia pela Belém-Brasília e pegava 
a PA-01 até o rio Acará, atravessando antes o rio Capim por 
balsa, com capacidade para 160 toneladas. Levou convidados 
especiais na viagem inaugural. Foram recebidos com festas 
pelos acaraenses lendários da época da Cabanagem, de onde 
saiu a maioria dos cabanos.

REVISTAS

Em 1972 o Conselho Estadual de Cultura começou a for-
mar a maior coleção de revistas editadas no Pará. Seu objetivo 
era reunir as principais publicações, que eram:

– Terra Imatura, publicada entre abril de 1938 e dezembro 
de 1940, sob a direção de Cléo Bernardo.

– Novidade, dirigida por Otávio Mendonça e Machado 
Coelho.

– Belém Nova.
– Guajarina, que circulou de 1918 a 1920, com a colabora-

ção de Eneida, Peregrino Júnior e Osvaldo Orico.
– Revista Amazônica, de 1883 a 1884, editada por José Ve-

ríssimo.
– Revista da Sociedade de Estudos Paraenses, de 1894 a 1895, 

em cinco volumes.
– A Escola, revista oficial de ensino publicada de 1900 a 

1903.
– Magazine Ilustrado, em 12 números, a partir de 1898.
– Revista do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do 

Pará, volumes I, II e III, em 1900.
– Revista Paraense, 1909 a 1910.
– Revista Caraboo, 1914 a 1916.
– A Semana, 1910 a 1921.
– Revista do Norte, 1901 a 1903.
– Arena, 1897.
Onde foi parar a preciosa coleção?

FOTOGRAFIA

A cidade que mudou
Altamira em 1967, antes da Transamazônica, 

que começaria a ser construída três anos depois, 
e da hidrelétrica de Belo Monte, ainda em 

andamento, era uma típica cidade de beira de rio – 
no caso, o belo Xingu. Em menos de meio século, 
profunda transformação. Virou cidade de beira de 

estrada, de frente pioneira, violenta, caótica.
Está valendo a pena, André Nunes?

Cotidianodo
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COMENTÁRIOS

Matérias do JP 581 que co-
mento.

1. Na página 6. Trinta anos 
depois um estranho silêncio, há 
um erro histórico na reprodu-
ção feita pelo Dr. Orlando Silva: 
“Deveria assumir a Presidência, 
nessa data, o então deputado 
federal Tancredo Neves”. O Dr. 
Tancredo foi eleito em 1982 Go-
vernador de Minas Gerais; antes, 
até 82, era Senador.

2. A Ficção histórica mostra 
que a escritura da História, de um 
modo geral, transformou-se, sob 
a ótica dos marxistas, em estórias, 
que comprometem a autora, Ma-
ria Furley Schmidt. Na realidade, 
além da miopia desonesta, parece 
estar a autora criando roteiro para 
um filme de quinta categoria. Sem 
mais me aprofundar, transcrevo 
uma frase tua, que define toda a 
farsa monumental: “Ao escrever 
essa frase gloriosa, Maria Schmidt 
pode estar fazendo poesia ou epo-
peia, mas nunca história”.

3. Memória do Cotidiano, sob 
o título Cléo, registras um fato 
histórico após a soltura de Cléo 
Bernardo, em 1964, e o belo e 
nobre gesto do então Governador 
Jarbas Passarinho, levando Cléo 
no carro oficial, para almoçar na 
casa governamental. Em matéria 
ao lado, sob o título Teatro, repro-
duzes a situação do Teatro da Paz 
“em penúria e decadência”. Era eu 
Chefe de Gabinete e sou teste-
munha viva da situação caótica do 
TP. Na inspeção, foi constatado 
pelo Newton Barreira, Presidente 
da Força e Luz, pelo Dr. Angenor 
Pena de Carvalho, Presidente da 
Celpa, a iminência de um incên-
dio pelas péssimas condições do 
sistema elétrico.  O fosso serviria 
para armazenar produtos contra-
bandeados, especialmente caixas 
de uísque.

O Governador imediatamen-
te deu ordens ao Dr. Dilermando 
Menescal, Secretário de Obras, 
para proceder a restauração do 
nosso belo documento. Assim foi 
feito e na reinauguração do TP, o 
balé do Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro marcou a data com sua 
presença, com recital que levou o 
povo paraense ao delírio. As duas 

bailarinas principais eram Sandra 
Dickens e Eleonora Oliosi, e o 
diretor geral era o Orlando Mi-
randa, que posteriormente (1975) 
foi diretor geral da Funarte.

Outros três espetáculos abri-
lhantaram a reinauguração: a 
peça teatral Meu querido men-
tiroso, que James Pitt, colecio-
nando as cartas trocadas entre 
George Bernard Shaw e Beatrice 
Stela Campbel, ele na Inglaterra 
e ela nos EEUU. Os atores eram 
Sérgio Brito e Natália Thimberg, 
que elogiaram publicamente, 
em entrevista, a beleza do nosso 
TP. O terceiro espetáculo foi de 
responsabilidade dos Jograis de 
S. Paulo, constituído por Ruy 
Afonso, Ruben de Falco, Arman-
do Bogus e falta-me o nome do 
último integrante. Memória de 
velho! O último foi da Orquestra 
Filarmônica regida pelo maestro 
Belarmino e um magnífico balé 
paraense. Em todos os espetácu-
los, lotação máxima.

Estendi-me, pois, ao ler a 
magnífica obra da História do 
Teatro da Paz, fui surpreendido 
sem qualquer referência à citada 
restauração. Soube depois que o 
então Secretário P. Chaves achou 
um horror de malfeita. Pena que 
na época não pode o Governador 
contar com a magnífica colabora-
ção do nosso “gênio”.

Por último, o registro que 
fizeste da restauração da Igre-
ja do Carmo e do teu tempo de 
estudante do Colégio do Car-
mo. Também lá estudei de 1952 
a 1957, quando concluí o então 
curso cientifico e fui orador da 
turma. Tenho histórias gostosas 
da época. Saliento a presença do 
Padre Belchior Maia D’Athayde, 
notável educador e intelectual, 
e do Padre Conselheiro Marti-
nho Pine. Os dois professores 
citados eram tão queridos pelos 
alunos, que nós, concluintes de 
1957, os homenageamos com 
o dístico “Homenagem filial ao 
Pe. Belchior Maia D’Athayde e 
Pe. Martinho Pine” encimando 
nosso convite. É importante citar 
que ambos já não estavam mais 
à frente do Colégio do Carmo, 
transferidos, pela Congregação 
Salesiana, para outros Estados.

Ronaldo Passarinho

MINHA RESPOSTA
Quem frequentou ou ainda 

frequenta a companhia de Ronaldo 
Passarinho tem a garantia de his-
tórias enfileiradas por horas. Não 
qualquer história: história de fazer 
rir, de aprender, de se admirar. É 
legendário o repositório de causos 
do formidável arquivo mental que 
Ronaldo carrega na cabeça. Mes-
mo doente e já tendo que escrever 
a mão, com uma letra distorcida da 
boa forma de anos atrás, ele brin-
da este jornal com esse texto infor-
mativo, sentimental e, como não 
podia deixar, com aquela pitada de 
pimenta que dá o gosto ao que se es-
creve. Gosto de querer mais. Manda 
outra, Ronaldo.

LEITURA

Há muito não me dava o 
prazer de ler, de ponta a ponta, 
uma edição do JP.

Em geral, ficava com o que 
conseguia ler e com o que a mi-
nha mãe me reportava. Da pro-
fícua leitura que o JP sempre 
me proporciona, inquietações 
emergiram.

A matéria de capa, por 
exemplo, me fez pensar que, se 
não podemos negar sua abor-
dagem, outra é possível: por 
razões que a política explica, 
as plataformas do PSDB e do 
PSOL acabaram se aproximan-
do e cito um exemplo: o comba-
te aos deletérios efeitos da Lei 
Kandir. O Estado do Pará ajui-
zou uma ADO [Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omis-
são] no STF [Supremo Tribunal 
Federal]. Edmilson [Rodrigues, 
deputado federal do PSOL] tem 
publicado em sua pagina do 
Facebook oportunas considera-
ções sobre o tema. Os conceitos 
de tática e estratégia que se po-
dem apreender de Gramsci nos 
mostram que uma aproximação 
pontualmente programática, 
nesse aspecto, tática, pode re-
velar uma opção estratégica que 
talvez tenhas entrevisto antes 
de todos, como é habitual do 
teu certeiro poder especulativo.

Quanto às matérias sobre a 
Vale e sobre a Jari, percebe-se 
como é tímido o acúmulo in-
formativo sobre os efeitos dos 

grandes projetos sobre a vida 
do paraense, em boa medida 
pelo que detectaste, com pre-
cisão, sobre o tratamento que 
recebe a Cabanagem na ma-
nualística e nas interpretações 
oportunistas de seu significado 
(nos mandatos executivos Jader 
e Edmilson), que não cuidaram 
de traduzir o significado desse 
movimento popular ímpar e de 
consequências singulares, limi-
tando-se a campanhas publici-
tárias de fogo-fátuo, que, se va-
leram algo, importaram apenas 
por indicar a existência do valor 
da Cabanagem, embora sem di-
zer em que consistia de forma 
consistente.

Reflexos dessas consequên-
cias – como as investidas crimi-
nosas contra aqueles que lideram 
movimentos de reivindicação de 
direitos – nos atormentam até 
hoje, como indicas com a pu-
blicação do texto da socióloga 
Marly Silva, sobre o assassinato, 
de fundo político, da missionária 
Dorothy Stang. E aqui, cabe di-
zer algo a mais: conheci Teodo-
ro Lalor. Líder quilombola que, 
conforme sugestão do texto de 
Marly, teve sua vida ceifada em 
função de seu ativismo relacio-
nado à causa quilombola. O ho-
mem que lhe tirou a vida foi re-
centemente condenado, mas isso 
nem de longe deve servir para 
afastar a especulação que o texto 
propõe, com a qual concordo.

Afrontar interesses pode-
rosos leva necessariamente ao 
revide conservador e violento 
em muitos sentidos, sendo o 
físico, o mais prosaico. Pensar 
sobre o verdadeiro leitmotiv da 
morte de Teodoro Lalor é ne-
cessidade que se impõe. Afina, 
há mais coisas entre o céu e a 
terra do que supõem os autos de 
um processo penal derivado de 
assassinato político – aliás, não 
foi assim que começou o JP? –, 
parafraseando indigentemente 
Shakespeare.

O texto sobre Carlos 
Coimbra, que traz uma pílu-
la de seu notável Sermão, é 
fantástico e demonstra que o 
JP cumpre uma missão difícil 
numa terra sem memória de 
sua intelectualidade vicejan-
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te – e muita vez sem cultivo 
desses poços abissais de saber: 
a de não permitir que ela seja 
esquecida, sem luta. 
Marlon Aurélio Tapajós Araújo

REPúBLICA

O JP 581, da segunda quin-
zena de março de 2015, infor-
ma os leitores sobre um fato 
que parece irrelevante no atual 
contexto político em que vive 
a sociedade brasileira: a no-
meação da filha do governador 
paraense, Izabela Jatene, para 
dirigir uma secretaria extraor-
dinária dedicada à integração 
das políticas sociais. Lúcio Flá-
vio usa expressão irônica para 
caracterizar a nomeação da 
filha: “absolutismo republica-
no”, termo que faz os estudio-
sos da ciência política ficarem 
estupefatos. Como associar o 
absolutismo (lembremo-nos 
da Revolução Francesa) com 
a República? Não essa Repú-
blica do “faz de conta” em que 
vivemos, onde a elite veste a 
máscara de democratas, mas, 
no fundo, o Estado é uma cosa 
nostra.

Para quem dúvida, é só ob-
servar o que está acontecendo 
no país da “ordem e progresso”, 
que, na verdade, é a ordem a que 
se referia Tomasi de Lampedu-
sa, protagonista de um romance 
de um dito que se tornou me-
morável: mudar tudo para fi-
car como está. Isso vale para 
o Brasil e, muitos mais do que 
se imagina para nosso imutável 
Pará, para a felicidade dos do-
nos do poder e a desgraça dos 
que são por eles governados. 

Ontem, ao ler o jornal O 
Globo fui informado que um 
pesquisador estrangeiro des-
cobriu nas fontes primárias 
estrangeiras que mais de 2 
milhões de negros africanos 
chegaram ao Rio de Janeiro. 
Somos uma sociedade escravis-
ta. É ilusão imaginarmos que 
um dia seremos uma república 
moderna. O gesto de Jatene, ao 
nomear a filha para uma secre-
taria de Estado para lidar com 
as políticas sociais faz parte de 
uma cultura secular. Os séculos 
de latifúndio de que nos falava 
Alberto Passos Guimarães.

Os cabanos continuam 
cabanos, alojados hoje não 
mais nas suas casas de palha, 
mas nas “minhas casas minha 
vida”. Os governos do PSDB, 
nos seus monocórdios discur-
sos, sempre estão batendo na 
mesma tecla da racionalida-
de, do enxugamento e tantas 
balelas repetidas à exaustão. 
Mas o povo está cada vez 
mais lascado, como dizem os 
nordestinos. 

Ontem aproveitei o belo 
sol carioca e fui à praia de 
Copacabana, que não é mais 
aquela que conheci nos anos 
70, em plena ditadura. Muita 
beleza, muitos turistas, muito 
samba e conversas para jogar 
fora. Pensei no JP, no Pará, no 
Amazonas, nos caboclos des-
sa terra tão distante e pensei 
com meus botões: ora, o go-
vernador paraense escolheu 
uma filha para um órgão pú-
blico. Enquanto isso o sol re-
luzia e fiquei pensando na tal 
da Operação Zelote. E o povo 
da praia, nem ai. E o Brasil é 
isso. A indignação sumiu do 
pedaço e o negócio é gozar e 
viver o momento. Quem vai 
lembrar-se de uma obscura 
Izabela Jatene? Bela tem de 
mais por aqui. Secretárias do 
samba e do amor.   

Benedito Carvalho Filho

CLUBES

Sou torcedor do Paissandu, 
e  de fato,  esse clube tem  mais 
sucesso que o Remo nos últi-
mos anos, mas mesmo assim, 
aos trancos e barrancos. Acho 
que é falta de uma gestão ade-
quada; alguns dirigentes só 
querem se dar bem e o clube 
que se lasque. Observo que o 
Remo está custando a se re-
cuperar, ainda mais sendo um 
grande clube paraense. Ob-
servo  que dirigentes e torcida 
bicolor têm mais atitude, são 
mais exigentes para fazer mu-
danças. Só me resta dizer um 
fato óbvio: o Paissandu é o clu-
be “menos ruim” do norte.

Do ponto de vista adminis-
trativo e empresarial, qual seria 
a solução para os dois princi-
pais clubes do Pará?

Leo Keuffer

EDUCAçãO

Não seria nenhum exagero 
dizer que a educação pública no 
Estado do Pará, há tempos, cla-
ma por “socorro”! Ações políti-
cas capazes de apontar soluções 
e melhorias para este quadro 
deprimente parecem ignorar 
cada vez mais aquilo que é vi-
sível a todos: as péssimas con-
dições físicas das escolas, pro-
blemas sérios de infraestrutura, 
pior Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb) 
do Norte do país, no ensino 
médio, falta de qualificação pro-
fissional e formação continuada 
satisfatórias a técnicos e profes-
sores, entre outros. Talvez por-
que os pensamentos que levam 
às ações políticas desejadas não 
tenham acompanhado a dinâ-
mica desse organismo mutável 
a cada dia: a educação. 

Analisando o discurso re-
cente feito pelo atual Secre-
tário de Educação do Estado 
do Pará, Helenilson Pontes, 
segundo o qual “conteúdo, o 
aluno tá a um clique do Goo-
gle, ele não precisa de um pro-
fessor pra aprender proporção, 
pra aprender razão, pra apren-
der o que é revolução francesa, 
porque ele clica no Google, e 
ele tem de conteúdo o que ele 
encontra no Google”, dentre 
outros absurdos proferidos, 
observa-se que, provavelmen-
te, o Secretário desconheça a 
lei 9.394/96, a qual estabelece 
as Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, haja vista que, 
em seu discurso, ele a ignora 
em todas as dimensões,  tam-
pouco demonstra conhecer 
acerca da função social da es-
cola na formação do cidadão 
(discurso disponível em vídeo 
no: https://www.youtube.com/
watch?v=Jqkw0N8neac).

Nesse sentido, cabe lembrar 
que, na perspectiva da referida 
lei, compete à escola formar ci-
dadãos críticos, reflexivos, cons-
cientes dos seus direitos e deve-
res, cidadãos atuantes, capazes 
de compreender a realidade em 
que vivem e igualmente prepa-
rados para intervir e participar 
de forma efetiva da vida social, 
econômica e política de seu 
país; cidadãos aptos a contribuir 

para a edificação de uma socie-
dade mais justa e igual.  

É função basilar da escola, 
pois, nesses termos, garantir 
a aprendizagem por meio do 
domínio de conteúdos cultu-
rais básicos como a leitura, a 
escrita, as ciências, as artes. 
Conhecimentos que devem ser 
devidamente sistematizados e, 
nesse processo, é absolutamen-
te indispensável a presença do  
professor, como facilitador e 
mediador do processo de ensi-
no-aprendizagem, uma vez que 
“formar” é diferente de “infor-
mar”, e isso não está a um “cli-
que” do “Google”, como pensa 
esse senhor. E, se assim fosse, 
não seria exagero afirmar que 
seríamos todos mestres e dou-
tores, já que as melhores univer-
sidades do mundo disponibili-
zam seus currículos e conteúdos 
na rede mundial de computado-
res. Entretanto, qualquer ser de 
inteligência mediana sabe que 
a formação não se adquire de 
forma tão simples assim e que o 
“Sr. Google” não representa essa 
varinha de condão do conheci-
mento, embora seja a internet 
uma ferramenta complementar 
no processo de ensino-aprendi-
zagem iniciado no contexto da 
sala de aula. 

Somos a sociedade do 
Saber, do bom senso, da cri-
ticidade; precisamos, assim, 
questionar pensamentos sem 
conhecimento de causa e que 
não agregam valores positi-
vos, sobretudo quando vêm de 
quem nos representa, pois, uma 
sociedade que pensa, valoriza 
o professor e se desenvolve de 
forma mais dinâmica.

A propósito do referido ví-
deo, cabe a pergunta, qual seja, 
que cidadão se quer formar: 
aquele que estabelece a lei su-
pracitada ou o que melhor con-
vém ao Estado? “Podres pode-
res”.  Já dizia o poeta! 

Cabe então recorrê-lo:
“Será, será, que será? 
Que será, que será?
Será que esta minha estúpi-
da retórica
Terá que soar, terá que se 
ouvir
Por mais zil anos...” 
Será?!
Adailton Santos, professor  

Álbum da memória
O Pará do Século XX A seleção dos dois primeiros livros 

da série Memória do Cotidiano 
(a seção preferida dos leitores do 

Jornal Pessoal), já no 8º volume.

https://www.youtube.com/watch?v=Jqkw0N8neac
https://www.youtube.com/watch?v=Jqkw0N8neac


Custo de pessoal

Apenas nove dos 17 Estados (in-
cluído o Distrito Federal) reduziram o 
peso da folha de pessoal no seu orça-
mento. O Pará foi um deles. O gasto, 
que foi de 47,89% em 2013, baixou 
para 45,86% em 2014. O limite esta-
belecido pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal é de 49%. De quinto Estado 
que mais comprometia sua arrecadação 
com o salário dos seus funcionários, o 
Estado passou para 12º.

Continua a ser um dos maiores per-
centuais, como destacou o Diário do 
Pará na sua campanha contra Simão 
Jatene, mas, ao contrário do que disse 
o jornal da família Barbalho, o desem-
penho foi positivo e não negativo. Uma 
coisa que os tucanos sabem fazer é cor-
tar o salário dos outros.

Crítica de humor

A caricatura de Luís Trimano de Delfim Neto, publicada originalmente no 
semanário Opinião, em 1972, e reproduzida na edição anterior, pode ser um 
bom mote para definir com clareza o humor verdadeiramente crítico da versão 
edulcorada que circula atualmente pela maioria da imprensa ou a sua faceta 
quase anarquista, como a do famoso Chalie Hebdo, que provou tanta polêmica 
a partir do assassinato da maioria da redação em um atentado terrorista. O 
desenho de Trimano, além de fazer uma crítica direta, tem um forte conteúdo 
político, além de se valer da cultura do autor como base de sustentação.

Informado sobre a reprodução do seu desenho e da nota que escrevi a res-
peito, do Rio de Janeiro, onde mora, ele mandou a mensagem que se segue:

“Esse desenho, inspiração do Raimundo Pereira, surgiu bebendo um chope 
e fabulando em como caricaturar o Delfim Neto, que na época era tido como 
o economista da ditadura, muito inteligente, mas muito ditadura. Então, nesse 
sentido, o Delfim segurando o dinheiro todo e os pobres e esqueléticos lhe 
subiam pelo corpo como insetos. Eu não sou humorista, que é um gênero que 
exige “faísca”: se vê isso, não se inventa, assim como tem gente simpática ou 
engraçada. E essa foi uma das poucas vezes em que fiz um desenho tentando 
a veia humorística... e fiquei marcado um montão de tempo como o cara que 
tinha “desconstruído” o Delfim no Opinião. Ironias...”

Jornalismo de ocasião
A guerra travada entre os  grupos 

de comunicação dos Maioranas e dos 
Barbalhos, agora concentrada na ba-
talha em torno da Celpa, levou o ex-
deputado estadual José Carlos Lima a 
“um problema de princípio ético, refe-
rente ao conflito de interesses do leitor 
em ter acesso a  notícias com imparcia-
lidade e as vantagens que a utilização 
da notícia pode trazer aos proprietários 
do meio de comunicação”.  

Em artigo publicado no jornal ele-
trônico O Estado do Tapajós, ele lembra 
que os jornais, as revistas e os perió-
dicos, embora não sejam obrigados a 
uma licença de funcionamento,  “não 
estão livres de seguir padrões éticos, até 
porque utilizam-se de profissionais que 
estão sujeitos a um código de ética”.

O jornal O Liberal está sendo acusa-
do de fazer campanha contra a conces-
sionária estadual de energia simples-
mente por não querer pagar uma dívida 
de 20 milhões de reais por consumo de 
energia não quitado até hoje. A campa-
nha prosseguiria até a empresa aceitar 
a transformação do débito em permuta 
de publicidade nos veículos de comu-
nicação do grupo.

Se a acusação for verdadeira, argu-
menta o presidente estadual do Partido 
Verde, “fica claro que o jornal violou os 

princípios éticos previstos no Estatuto 
da Fenaj”. Mas ele próprio admite que 
“ai é que mora o problema”.

“Apurar e punir uma empresa de 
comunicação ou o jornalista que pro-
duziu a matéria não é um tarefa fácil, 
sobretudo por não sermos a favor de 
censura e defendermos uma imprensa 
livre de amarras”.

Reconhece que o que O Liberal 
diz em relação à Celpa “é  verdade e 
tem respaldo popular.  A sociedade 
não suporta pagar um serviço público 
tão caro, de péssima qualidade e ainda 
mais morando num Estado produtor 
de energia”.

O problema não está na  veracida-
de das informações, mas no seu uso 
para atender aos interesses do grupo 
de comunicação, numa atitude antéti-
ca. “Se isso for verdadeiro, surge muitas 
perguntas: Quem poderia investigar, 
provar e punir o infrator? A Fenaj? O 
Ministério Público? Os leitores? Ou a 
empresa diretamente atingida?”

Tanto os personagens citados por 
José Carlos quanto outros, como o 
quedo e mudo sindicato dos jornalistas 
e outros profissionais da imprensa, ou 
mesmo simples cidadãos, que se escon-
dem e se omitem quando uma questão 
séria como essa se apresenta. Não se vê 

a repetição da frequente impetuosidade 
dos internautas quando o tema se rela-
ciona a poderosos grupos de comuni-
cação. Não os distantes, mas os locais, 
ao alcance dessas pessoas, ao menos de 
sua indignação e protesto.

O silêncio alimenta a audácia da 
manipulação da informação pelos do-
nos dos grupos de comunicação, que 
usam seu poder em benefício próprio. 
Na edição do último domingo, por 
exemplo, a Celpa publicou um anún-
cio em O Liberal e no Diário do Pará 
explicando didaticamente que cumpre 
sua obrigação legal de cobrar o ICMS, 
o cálculo do imposto é autorizado pela 
legislação federal, com amparo consti-
tucional, e que não fica com um tostão 
do recolhimento. Repassa todo o tribu-
to para o Estado.

Por ocupar meia página de jornal e 
ter um texto curto e direto, o anúncio 
deve ter sido lido por todos com aces-
so aos dois jornais. Foi completamente 
ignorado, no entanto, por O Liberal no 
seu noticiário a respeito, como se as in-
formações inexistissem. O jornal dos 
Maioranas continua a dizer o contrário 
sem desfazer as afirmativas da Celpa. 
Martelará, assim, até ser perdoado da 
imensa dívida.

Que jornalismo é esse?


