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Mais de um quarto dos ativistas ambientais 
e agrários assassinados em todo mundo 
no ano passado foram mortos no Brasil. 
Das 29 vítimas brasileiras, nove estavam 

no Pará, o Estado líder no país nessa estatística si-
nistra, divulgada, na semana passada, em Londres, 
pela ONG britânica Global Witness. Como as po-
sições seguintes são as do Maranhão e de Rondônia, 
com cinco mortes cada, a Amazônia foi o cenário 
dos assassinatos de 19 dos 29 ativistas que sucum-
biram no território brasileiro, quase 70% do total.

Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil lidera, 
esse ranking. Na posição seguinte está a Colôm-

bia, com 25 mortes em 2014. Significa que se 
concentram nesses dois países latino-americanos, 
que têm extensas fronteiras comuns na Amazônia 
continental, mais de 40% dos crimes cometidos 
em todo planeta. As Filipinas vêm depois (com 
15 mortes) e, em seguida, Honduras, que, com 12 
mortes, tem a maior relação de assassinatos per ca-
pita do mundo.

Desde que o levantamento começou, em 2002, 
só em 2011o Brasil não liderou a lista. Durante 
esse período, 477 “ativistas ambientais ou agrários” 
foram assassinados no país, segundo a Global Wit-
ness. Dá a média de 33 assassinatos a cada ano. A 

ASSASSINATOS

Recorde maligno
Foi no Pará que mais ativistas agrários e ambientais foram assassinados no 
ano passado. O Estado é o líder no Brasil, que é o recordista mundial desse 
tipo de crime. Ele aniquila as lideranças populares e é fonte de injustiças na 

Amazônia, onde é mais fácil eliminar esses personagens incômodos.



- JORNAL PESSOAL Nº 583 • ABRIL DE 2015 • 2ª quINzENA2

opinião pública não é informada ade-
quadamente sobre esses fatos. Não há 
nem mesmo o acompanhamento sis-
temático pela imprensa para permitir 
que, através de uma visão de conjunto, 
se formasse uma consciência sobre esse 
morticínio.

A ONG britânica diz que um fator 
de agravamento da violência no campo 
no Brasil “é a falta de documentos ofi-
ciais da terra para comunidades indí-
genas ou de camponeses”. “Muitos dos 
suspeitos de (serem) mandantes desses 
crimes de 2014 são poderosos latifun-
diários”, garantiu Billy Kyte, um dos 
principais autores do estudo, à agência 
de notícias BBC Brasil.

A impunidade é o fator mais citado 
no documento para justificar o alto nú-
mero de assassinatos ligados a questões 
ambientais e agrárias no mundo. Mes-
mo quando alguma providência oficial 
é adotada, raramente resulta na prisão 
dos executores ou dos mandantes. Nas 
distantes frentes pioneiras abertas na 
Amazônia, o que prevalece ainda é a lei 
do mais forte.

A matança priva o país das suas 
lideranças mais próximas do povo ou 
mais sensíveis a causas coletivas. Im-
pede que esses líderes naturais, nas cé-
lulas mínimas de representação social, 
evoluam e possam atingir o topo da 
hierarquia política, mesmo que limita-
da ao parlamento, em função do pre-
enchimento das duas vagas através do 
voto direto e universal.

Há quanto tempo não há essa emer-
são de lideranças nas frentes pioneiras 
abertas pelas estradas? Observa-se que 
mesmo em áreas de intenso conflito 
agrário, que acabam forjando lideran-
ças pelo contínuo choque de posições 
antagônicas, a representação política, 
por ser conservadora e rotineira, con-
trasta com o grau de determinação, 
combatividade e consciência dos gru-
pos sociais. Só que, na hora de votar, 
eles acabam sucumbindo aos esquemas 
viciados de eleição de parlamentares, 
desde os vereadores até os senadores.

Daí o sentido trágico e alarman-
te da liderança mundial que o Brasil, 
a Amazônia e o Pará ocupam no le-
vantamento dos assassinatos de líderes 
agrários. As distâncias, o isolamento e a 
estrutura de vida mais precária tornam 
mais fácil liquidar esses personagens 
incômodos aos poderosos locais. Os 

centros decisórios não acompanham 
esses acontecimentos nem lhes dão a 
importância que eles têm.

O território fica livre para a ação 
desses autênticos senhores feudais, 
que controlam algumas das áreas em 
torno de fazendas, serrarias, florestas 
ou atividades minerais, recorrendo a 
pistoleiros individuais ou organizações 
armadas. Um exemplo recente dá uma 
medida da escalada de audácia desses 
personagens.

Os 30 integrantes da 
Operação Rio Dourado 
II tiveram que recuar 
na tentativa de fechar 
garimpos clandestinos 
que funcionam no inte-
rior da reserva indíge-
na Gorotire, dos índios 
kayapó. Agentes do Ibama e da 
Funai, com a proteção da Polícia Mi-
litar, foram recebidos a tiros quando se 
aproximavam do garimpo do Santídio, 
em Cumaru do Norte, no sul do Pará. 
Os disparos foram feitos por pistolei-
ros contratados pelos garimpeiros, que 
agem há vários anos extraindo ouro nas 
terras dos índios.

A patrulha teve que recuar e aguar-
dar por reforços para poder enfrentar 
os pistoleiros, o que dá uma ideia do 
poder dessas organizações em frentes 
econômicas na Amazônia. Com a valo-
rização do ouro, os garimpos se multi-
plicaram e se tornaram mais agressivos 
e destruidores.

A selvageria, porém, não resulta 
apenas da agressividade desses pode-
rosos. Para ela contribui também a 
ineficiência, incompetência ou insen-
sibilidade da administração pública, 
seja aquela encarregada de defender 
a vida e manter a segurança de cada 
cidadão como a que devia prevenir o 
surgimento de problemas – ou, pelo 
menos, resolvê-los.

Outro exemplo ajuda  a discernir 
essa atuação (ou sua falta). Na semana 
passada, como faz já há algum tempo, 
o Incra (Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária), publicou 
mais uma relação de cancelamento de 
títulos de propriedade ou licenças de 
ocupação que concedeu. Numa das le-
vas, foram 23 despachos do chefe da 
Divisão de Regularização Fundiária 
da Amazônia.

O texto padronizado desses atos 
evidencia o relaxamento do órgão ao 
tratar burocraticamente de questões 
essenciais para os destinatários das 
suas decisões. Há títulos de 1980, 
1982 e 1985, que só receberam o des-
pacho do burocrata em janeiro deste 
ano e foram publicados três meses 
depois, com prazo de 15 doas para o 
recurso do interessado. Os conflitos 
teriam que suspender sua incidência 
e esperar no ritmo do órgão fundiário 
por uma deliberação.

Como isso não acontece na reali-
dade, a inação ou a lentidão do Incra 
se traduzem por mais conflitos e mor-
tes, tentativa de resolver diretamente o 
problema pelo uso da força. Leva a pior 
o mais fraco, evidentemente, de que é 
exemplar a execução de uma família 
inteira em Conceição do Araguaia, no 
sul do Pará.

O marido, a mulher, seus três filhos 
e um sobrinho, todos eles menores, fo-
ram mortos na área rural, na madruga-
da de 17 para 18 de fevereiro. O assas-
sinato foi de uma violência espantosa 
e chocante, que reconstituo com base 
nas informações apuradas no local pelo 
Diário do Pará, sem incluir o pai, Wa-
shington Silva: o corpo da mãe, Ledia-
ne Souza Soares, apresentava sinais de 
uma violência sem limites; Matheus de 
Souza Barros, de 14 anos, tinha lesões 
traumáticas múltiplas e seu abdômen 
foi dilacerado, deixando expostas as 
suas vísceras; Sônia Letícia de Souza 
Muniz, de 12 anos, foi degolada a gol-
pes de foice e seu estômago também 
foi aberto; Wesley Washington Souza 
Muniz, de 15 anos, possuía lesões vio-
lentas na parte posterior do crânio; Jú-
lio Cesar Sousa Muniz, além de todos 
esses mesmos golpes, teve seus braços 
cortados.

As execuções foram com tiros de 
revólver e golpes de foice e facão. Os 
seis membros da família foram obriga-
dos a caminhar por aproximadamente 
cinco quilômetros até chegar ao local 
da execução em que foram mortos. 
O corte feito na barriga de todas as 
vítimas tinha um propósito: não dei-
xar que seus corpos boiassem; deviam 
afundas e ficar sepultados para sempre 
no fundo do rio no qual foram atirados.

Os assassinos foram contratados 
pelos irmãos Oziel e Oliveira Ribei-
ro de Moura. Eles ocupavam um lote 
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de terras que o Incra lhes entregou. 
Como não ocuparam a área, ela foi 
repassada a Washington. Ele e sua fa-
mília ainda estavam se instalando no 
terreno quando receberam um recado 
dos irmãos, que moravam na cidade: 
a terra não estava ocupada, mas tinha 
dono. Os colonos decidiram não sair 
porque sua posse tinha cobertura ofi-
cial, força legal. Não houve segundo 
aviso. A sentença de morte foi assina-
da com fúria.

Os executores da condenação já fo-
ram presos, mas os mandantes ainda 
estão foragidos. E o principal respon-
sável por essa tragédia permanecerá 
impune: é braço fundiário do gover-
no federal. O Incra entrou na história 
quando as terras que deram causa à 
chacina formavam uma fazenda cha-
mada Estiva. O instituto a desapro-
priou para fins de reforma agrária. A 
consumação do ato, porém, ainda não 
aconteceu. Continua a rolar pela sono-
lenta e ineficiente burocracia oficial, 
isolada no seu cubículo, insensível aos 
dramas humanos.

O que era uma fazenda virou uma 
invasão. O estágio seguinte, de assen-
tamento, também não se consolidou. 
Sem isso, as situações no local ficaram 
indefinidas, começaram a se confun-
dir e, em seguida, a entrar em conflito, 
cada vez mais frequente e tenso, como 
o que resultou na extinção de uma fa-
mília de pretendentes à propriedade de 
um pedaço de terra na vasta e violenta 
fronteira amazônica.

No dia 17, ao participar de uma 
manifestação pelo 19º aniversário do 
massacre de Eldorado dos Carajás, 
com o saldo de 19 mortes pratica-
das pela Polícia Militar, o ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Patrus 
Ananias, assinou a desapropriação da 
fazenda Peruana, assentando 390 fa-
mílias do MST que ocupavam a área 
e esperaram 12 anos para receber o 
seu lote.

A situação se repete em vários des-
ses assentamentos, que se tornaram 
pontos de tensão entre interesses dis-
tintos, dando causa às explosões sociais 
e à perda de vidas humanas. Mas que 
isso importa, se há tantas para serem 
sacrificadas? Daí as estatísticas maca-
bras no vasto sertão amazônico. Onde 
a eliminação das lideranças virou prá-
tica rotineira.

O fundo bilionário

Arquivos inesgotáveis

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou o Orçamento Geral da União de 
2015 mantendo a emenda que triplicou – 
de 289,5 milhões de reais para R$ 867,5 
milhões – os recursos destinados pelo 
tesouro nacional ao fundo partidário. 
Em 20 anos, desde sua regulamentação, 
o fundo repassou aos partidos, até o ano 
passado, quatro bilhões de reais. Nesse 
período, de 1996 a 2014, o crescimento 
real da verba foi de quase 120%, descon-
tado o IPCA. E não inclui o financia-
mento da propaganda política através das 
emissoras de rádio e televisão.

O fundo se destina à ma-
nutenção das legendas. Elas 
são inteiramente livres para 
definir a utilização da verba. 
Muitos partidos aplicam o di-
nheiro em campanhas eleito-
rais. Como as doações de empresas pri-
vadas sofrerão drástica redução já nas 
eleições municipais do próximo ano, a 
importância do fundo se tornará ainda 
maior. E seu peso sobre as desequili-
bradas contas públicas.

Mas poderá se multiplicar. A tri-
plicação do valor do fundo, chegando 
próximo de R$ 1 bilhão, deverá tornar 
concreta e imediata a discussão sobre o 
financiamento público das campanhas 
eleitorais. Se essa mudança for promo-
vida, calcula-se que o orçamento desse 
fundo ficará entre R$ 5 milhões e R$ 7 
milhões de reais.

Há duas semanas, como efeito da 
prisão do seu tesoureiro nacional pela 
Operação Lava-Jato, Joaõ Vaccari 
Neto, o PT anunciou que não aceitará 
mais doações de empresas privadas. A 
decisão ainda é provisória, sujeita ao 
referendado pelo congresso do parti-
do, marcado para junho.

Atinge apenas os diretórios, não 
alcançando os candidatos individual-
mente. E só foi anunciada depois que o 
partido assumiu a liderança na arreca-
dação de dinheiro junto a empresários, 

principalmente empreiteiros 
da indústria pesada. Eles são 
os mais notórios prisioneiros 
da Lava-Jato, no cárcere da 
Polícia Federal, em Curitiba.

Já sem essa fonte, que 
buscou avidamente nos úl-

timos anos, e desgastado por seu en-
volvimento no esquema de corrupção 
dentro da Petrobrás, o PT resolveu en-
grenar de vez a campanha pelo finan-
ciamento público de campanha. Na 
situação atual, significará transferir a 
fonte de desvios políticos e corrupção 
das grandes corporações privadas para 
os intestinos do poder. Quem o ocupar 
terá mais possibilidades de extrair dos 
cofres públicos a fonte da renovação 
da sua permanência no topo do man-
do. Não é bom para a pluralidade par-
tidária, sem a qual a democracia fica 
fortemente comprometida.

O linguista Lorenzo Turner loca-
lizou nos arquivos da Universidade 
de Indiana, nos Estados Unidos, uma 
preciosidade: um disco de alumínio no 
qual Mário de Andrade interpreta cin-
co músicas folclóricas. É o único regis-
tro da voz do grande escritor brasileiro. 
Ele gravou o disco em 1940, cinco anos 
antes de morrer, quando cumpria seu 
triste exílio no Rio de Janeiro.

Os arquivos espalhados por todos 
os Estados Unidos são uma fonte ines-
gotável de surpresas. Li pela primeira 
vez exemplares do jornal Brasil Urgente, 
publicação de esquerda que deixou de 
circular com o golpe militar de 1964, na 

coleção da América Latina e do Caribe 
da Biblioteca da Universidade da Fló-
rida, em Gainesville.  Só de livros, são 
500 mil, além de revistas, manuscritos e 
outros documentos.

Nos Arquivos Nacionais, em Wa-
shington, consultei a correspondência 
do cônsul americano em Belém na qual 
constavam alguns panfletos que circu-
laram na época da cabanagem.

Uma das missões culturais mais im-
portantes para um país como o Brasil 
seria enviar missões ao exterior para de 
lá trazer documentos para a história 
nacional que não existem mais no nos-
so próprio território.
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A fila de caminhões e pica-
pes tração nas quatro ro-
das levantam nuvens de 
poeira vermelha ao ser-

pentear morro acima na larga e em-
poeirada estrada. Do alto, a floresta se 
perde no horizonte. Diante dela, um 
vasto quadrilátero estava sendo cavado 
da encosta por um exército de máqui-
nas, uma cicatriz de terra vermelha no 
morro verde.

S11D, como o projeto é vulgar-
mente conhecido, é uma mina de ferro 
a céu aberto sendo cavada nesse canto 
da Amazônia, no Estado do Pará. A 
gigante mineradora do Brasil, Vale, diz 
que a mina foi concebida para ter um 
impacto ambiental mínimo e o máxi-
mo de lucratividade. É previsto para 
começar a operar no próximo ano e em 
2018 estará produzindo aproximada-
mente 100 milhões de toneladas anu-
almente de um dos mais puros aços no 
mundo – um pouco de sangue para a 
pálida economia brasileira.

Porém ambientalistas argumentam 
que a S11D pode destruir ecossistemas 

de savana raros em dois lagos no topo do 
rico depósito de ferro. Dezenas de ca-
vernas, que potencialmente continham 
evidências de povoamento, se perderam. 
Esse projeto grandioso de US$17 bi-
lhões é emblemático de um dilema bra-
sileiro muito contemporâneo: É capaz 
de o país desenvolver seus ricos recursos 
naturais sem causar danos irreparáveis 
ao ambiente e sua história?

“Eu discordo completamente 
quando alguém diz que não é possí-
vel se desenvolver com preservação e 
sustentabilidade”, diz Jamil Sebe, di-
retor da Vale para projetos de ferro no 
Note do Brasil, responsável pela mina. 
Sebe conta que um quarto dos seus 44 
anos foi trabalhando no projeto, que 
emprega técnicas inovadoras de mine-
ração e engenharia importadas do Ca-
nadá e Austrália para reduzir impacto 
ambiental e custos.

“Este é o ano para combinar tudo 
junto”, ele disse.

S11D fica a apenas 48,2 km ao sul 
da maior mina de ferro do mundo, 
também explorada pela Vale na mes-

ma Floresta Nacional de Carajás. As 
atividades da companhia aqui, que 
inclui cobre, manganês e ouro, ocupa 
3% dos 4.120 km2 desse parque na-
cional, tão rico em natureza quanto 
em minerais.

“A Vale quer transformar tudo em 
mina. Dependerá dos órgãos de meio
-ambiente do governo brasileiro pro-
teger essa área” diz Frederico Martins, 
um analista ambiental do instituto go-
vernamental Chico Mendes de Con-
servação e Biodivesdidade e gerente 
da Floresta Nacional de Carajás. “Tem 
um monte de minério de ferro aí”.

A controvérsia está em torno de 
dois lagos ao leste da atual constru-
ção, mas no topo da parte de onde se 
concentra o minério de ferro. Agências 
governamentais negociaram uma área 
de exclusão de 499 metros em torno 
deles como proteção – mas talvez não 
seja suficiente.

A “savana metálica”

Levou 3 horas dirigindo pelas es-
tradas sujas e traiçoeiras que cortam a 

Carajás: uma rivalidade de ricos
A fotograf ia destacada é a abertura da reportagem 

em espaço amplo na primeira página atestavam a 
importância que o Washington Post do dia 14 de 
abril dava a Carajás, no Pará. Mandou à região o 
seu correspondente no Brasil, Dom Phillips. Fez o 

que faz cada vez menos a grande imprensa brasileira 
no seu próprio território (e a 
imprensa local, muito menos 

ainda): despachar um enviado 
especial para ver a realidade 
distante e isolada com seus 

próprios olhos, ao invés de se 
contentar com informações 
secundárias e testemunhos 
suspeitos. Como o relato do 

correspondente do Post merece 
ser conhecido pelos leitores que 
não tiveram acesso ao original, 
ignorado pela mídia nacional 

e local, reproduzo-o,  em tradução de Angelim 
Pinto, que trabalha atualmente em Washington.

Phillips suscita questões que a imprensa brasileira 
prefere ignorar ou pelas quais não se interessa, mas 
que são vitais para o Estado no qual está a riqueza 

natural. Vale mesmo a pena incrementar em intensidade 
tão grande a exploração do 
precioso minério de ferro de 
Carajás, com muitos danos 

ecológicos e arqueológicos, além 
dos problemas sociais, para vendê-

lo por um preço em depressão? 
Deve-se aceitar a voragem da 

Vale sobre esses depósitos ou 
contingenciar sua extração?

Respostas sobre essas questões não 
são fáceis. Se não houver debate, 

porém, elas nunca serão nem 
submetidas à opinião pública.



JORNAL PESSOAL Nº 583 • ABRIL DE 2015 • 2ª quINzENA - 5

floresta para chegar no Lago do Vio-
lão, o maior dos dois. No caminho, 
um javali selvagem cruzou a estrada, 
a caminhonete passou a centímetros 
de distância de uma enorme cobra 
negra e o guia florestal José da Costa 
estacionou debaixo de um ninho de 
águia do tamanho de uma banheira, 
com a cabeça da ave balançando para 
fora do ninho.

A expansão do Lago do Violão era 
um mundo à parte da densa e ema-
ranhada floresta em torno dele – um 
ecossistema separado situado em uma 
“savana metálica” formada por rochas 
escuras e arbustos. Gafanhotos de 15 
centímetros de um verde vívido des-
cansavam sob o sol. Caimães e tarta-
rugas passavam através do lago. Mais 
de 40 espécies de plantas – entre elas 
Ipomea marabaensis, com uma flor li-
lás – são encontradas somente aqui na 
savana de Carajás, com seu meio am-
biente formado pela mesma rocha, rica 
em minério de ferro, que ameaça sua 
sobrevivência.

À distância, era possível ouvir o 
zumbido das escavadeiras. Ano pas-
sado, estudantes universitários locais 
formaram um “SOS” nas rochas ao 
lado do lago para protestar contra os 
estragos que eles acreditam que o Lago 
do Violão sofrerá quando a mineração 
e suas explosões diárias começarem de 
verdade.

“Se sobreviver, perderá todo o seu 
contexto”, disse da Costa, que partici-
pou da manifestação. “Você não terá 
toda essa vida”.

A Vale tem discutido a redução da 
zona de exclusão com a agência am-
biental do governo brasileiro. Martins 
disse que nenhuma redução iria “com-
prometer a existência da lagoa”.

Minério de ferro foi encontrado 
pela primeira vez em Carajás em 1967 
por um geólogo brasileiro prospectan-
do manganês para a companhia U.S. 
Steel. Em 1985, a produção começou 
na Serra Norte, hoje a maior mina de 
minério de ferro no mundo. Uma ci-
dade de 180.000 habitantes, Parauape-
bas, cresceu nas proximidades. A Vale 
e seus contratados empregam 46.000 
pessoas no Pará.

Capitalismo de Estado e proteção 
caminham de mãos dadas aqui. Em 
1998, a Reserva da Floresta Nacional 
de Carajás foi criada tanto para isolar a 

área da mina de posseiros quanto para 
protegê-la contra o desflorestamento 
que tanto tem devastado essa região 
sul da Amazônia.

“Não fosse pela mineração, isso po-
deria ter sido bem pior” disse Martins. 
O acesso é controlado pela Vale e o 
Instituto Chico Mendes.

“O melhor minério de 
ferro do mundo”

A mina da Serra Norte é um enorme 
complexo industrial de cavas, esteiras 
rolantes e unidades de processamento 
encravado na floresta. Tudo é de um 
vermelho escuro oxidado: o metal e a 
terra. Em uma manhã recente, o gerente 
de operações da mina, Evandro Eusé-
bio permaneceu no mirante observando 
a mais antiga das cinco cavas da mina. 
Centenas de metros abaixo, caminhões 
gigantes engarrafavam as ruas empoei-
radas, cada um carregando até 400 das 
120 milhões de toneladas de minério 
que a Vale produz ali todo ano.

“É o melhor minério do mundo”, 
disse Euzébio.

O minério é transportado 891 km 
por uma linha singular de trem para o 
porto de São Luis no Estado do Ma-
ranhão. De lá, navios cargueiros em-
barcam para China, que importa me-
tade do que a Vale produz a cada ano. 
A ferrovia está sendo duplicada para 
escoar a produção da S11D. O preço 
do minério de ferro tem baixado para 
cerca de US$55 a tonelada no curso do 
último ano, mas a Vale insiste que o 
projeto ainda é viável.

“Ninguém rasga dinheiro”, disse o 
diretor da Vale para a região Norte, 
Paulo Horta.

A construção da S11D, com a ex-
pansão do porto e da ferrovia, empre-
ga 30 mil trabalhadores. Quando a 
mina estiver funcionando, 2.600 tra-
balharão lá. Com 7.000 em indústrias 
de serviço relacionadas. Uma nova ci-
dade, Canaã dos Carajás, cresceu nas 
proximidades.

Ao invés dos caminhões utilizados 
na Serra do Norte, 8 km de esteiras 
rolantes irão carregar o minério para 
fora das valas para plantas de proces-
samento situadas fora da área da flo-
resta. As plantas são formadas por mó-
dulos, juntadas como peças de Lego, 
uma técnica adaptada da indústria do 
petróleo, que requer menos trabalha-

dores no local. Companhias de enge-
nharia alemã, canadense e australianas 
projetaram muitos dos equipamentos, 
mas a maioria foi fabricada na China. 
O Brasil produz o material bruto, mas 
não o maquinário.

A cava da S11D sozinha é de mais 
de 8 km de extensão.

“É a maior fenda, é a maior reserva 
que a Vale tem. No futuro é a platafor-
ma para o crescimento da companhia”, 
disse Sebe.

Mas também irá consumir uma 
parte do passado do Brasil. Arque-
ólogos dizem que cavernas na área 
escondem pistas que remetem a ha-
bitações que eram desconhecidas até 
os anos 1980.

Evidência dessas cavernas sugerem 
que povos nômades viveram na Ama-
zônia cerca de 9 mil anos atrás, culti-
vando mandioca e fruto do açaí.

“Eles foram capazes de cultivar a 
floresta sem precisar derrubá-la”, con-
tou Marcos Magalhães, um arqueólo-
go do Museu Emílio Goeldi em Be-
lém, na capital do Estado do Pará, que 
tem estudado as cavernas da região. 
“A Amazônia era o Jardim do Éden”.

Em uma das cavernas acima do 
lago, cacos de cerâmica se espalham 
pelo chão. Através de fotos, Maga-
lhães contou que esses provavel-
mente datam de outra ocupação por 
grupos de nômades indígenas cerca 
de 500 anos atrás, antes da coloni-
zação pelos portugueses. A caverna 
será pesquisada este ano e não está 
marcada para destruição.

Mas de 187 cavernas como essa em 
Serra Sul, 40 sofrerão “impacto irre-
versível”, disse Leonardo Neves, ge-
rente de sustentabilidade ambiental da 
Vale. Magalhães e sua equipe pesqui-
saram e retiraram artefatos de cinco 
cavernas antes de elas serem colocadas 
abaixo.

A Vale pretende compensar por 
cada caverna destruída preservando 
duas cavernas em uma área similar 
vizinha chamada Serra de Bocaina. 
A equipe do Magalhães teria ainda 
que estudar qualquer caverna ali da 
região. Mas encontrou traços de uma 
mina pré-histórica próxima a Serra 
Sul, onde rochas foram cavadas para 
gerar pigmento. “A história da re-
gião”, disse ele. “Seu destino foi sem-
pre a mineração”.
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Vale está 
certa?

Vale está 
certa?

A Vale extraiu 27,5 milhões de to-
neladas de minério de ferro em Carajás 
entre janeiro e março deste ano, uma alta 
de 17,8% na comparação com igual pe-
ríodo do ano passado. A empresa pro-
duziu outros 37 milhões de toneladas 
em Minas Gerais, aumento de 4,9% 
em relação ao mesmo período de 2014 
(somando 74,5 milhões de toneladas de 
produção própria). 

Ambos os desempenhos são recordes 
absolutos para um primeiro trimestre na 
história da mineradora, mas o feito de 
Carajás é ainda mais destacado. e tam-
bém foi recorde para um primeiro tri-
mestre. Em seu comunicado, a Vale atri-
buiu esse recorde ao início da produção 
da Planta 2 e de Serra Leste, ambas em 
Carajás, no sul do Pará. Outro recorde 
foi na produção de cobre, de mais de 107 
mil toneladas, crescimento de 21,1%, 
com destaque para a mina de Salobo, 
com 35 mil toneladas. Marca também 
alcançada na produção de níquel, de 
69,2 mil toneladas, avanço de 2,5%. 

Esses resultados mostram que a 
Vale continua a apostar no incremento 
da produção como forma de compensar 
a brutal queda de preço do seu principal 
produto, o minério de ferro, que se des-
valorizou 400% em relação à cotação 

máxima alcançada nos últimos anos, 
de 180 dólares a tonelada. A empresa 
não parece temer a formação de esto-
ques nos países compradores, sobretu-
do a China, como arma para manter os 
preços abaixo de US$ 40, equivalentes 
ao do início da mineração em Carajás. 
Aposta na quebra de concorrentes, que 
não dispõem de um produto tão bom, a 
um custo de produção mais competiti-
vo. Sobreviveria à crise atual fortalecida 
na sua posição internacional.

Se a Vale se diz segura, muita gente 
teme que essa seja uma cartada perigosa 
demais, sujeita a um risco que pode até 
comprometer o controle acionário da 
companhia na hipótese de que suas pro-
jeções não se realizem. Quem tem razão 
nesse confronto de posições? A opinião 
pública não sabe. Está sendo mantida à 
distância dessa crucial questão.

BNDES perdoa multa e MPF pede informação

____________________ Os cachês

O jornal O Estado de São Paulo revelou que o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apro-
vou a alteração do contrato de financiamento que assinou 
com o consórcio Norte Energia para não cobrar uma mul-
ta milionária, que a empresa teria 
que pagar por ter atrasado a obra da 
hidrelétrica de Belo Monte, no rio 
Xingu, no Pará.

O atraso é de um ano em relação 
ao cronograma original, que pre-
via o início do funcionamento em 
janeiro deste ano. A multa podia 
chegar a 75 milhões de reais. Pelo 
contrato, assinado em 2010, o ban-
co se comprometeu a financiar 22,5 
bilhões de reais dos R$ 28,5 bilhões do custo total do 
empreendimento, com juros favorecidos, um dos maiores 
da história. Até setembro do ano passado as liberações 
alcançaram R$ 14 bilhões.

No dia seguinte à publicação da reportagem, o procura-
dor Felício Pontes Jr, Ministério Público Federal em Belém, 

requisitou ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, 
cópias do termo aditivo ao contrato e os documentos que 
lhe serviram de suporte. Lembrou que o MPF está o finan-
ciamento e no ano passado enviou informações à Agência 

Nacional de Energia Elétrica so-
bre o pedido da Norte Energia para 
que não fosse punida pelo atraso nos 
cronogramas físicos da obra. Para a 
Procuradoria da República, não cabe 
perdão de multas e dívidas “porque a 
própria empresa é a única responsá-
vel pelo atraso na emissão de licenças 
e autorizações, por omissão ou inação 
em cumprir suas obrigações”. 

Pareceres de técnicos da Aneel 
recomendam a aplicação de sanções, descartando os argu-
mentos da empresa que atribuem a responsabilidade pelos 
atrasos no cronograma da obra ao poder público. A agência, 
entretanto, ainda não decidiu a questão. Uma reunião mar-
cada para decidir sobre o pedido no dia 3 de fevereiro não 
deliberou a pedido da Norte energia.

Um leitor concordou com as críti-
cas deste jornal às emendas par-
lamentares para a área da cultu-

ra, na forma de cachês. Para ele, a solução 
para o problema seria adotar o mesmo 
sistema da União: só   aceitar emendas 
parlamentares para projetos incluídos no 
Plano Plurianual, o PPA  (e cadastrados 
no sistema que processa o PPA e o OGU, 
o Orçamento Geral da União).

“Assim, emendas em favor do 
Tonny Brasil ou do Festival de Mú-
sica Gospel só seriam aceitas se os 
respectivos projetos fossem incluídos 
pelo poder executivo no PPA e ca-
dastrados no sistema que seria utili-
zado pelo executivo e pelo legislati-
vo. Os mesmos deputados estaduais 
que faziam essas emendas e depois se 
elegeram deputados federais vão se 

enquadrar nas regras da União. Ali-
ás, já se enquadraram, porque com o 
atraso na aprovação do orçamento 
deste ano, eles tiveram o direito de 
apresentar emendas parlamentares” 
(os derrotados podem ter perdido 
suas emendas, o que o leitor não po-
dia afirmar).

Fica a sugestão para quem inte-
ressar possa.
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Petrobrás: a 
corrupção 

demonstrada 
nas contas

____________

Li, durante três dias, o balanço de 2014 
da Petrobrás, divulgado na semana pas-
sada, o mais esperado e polêmico desses 
documentos em toda história do Brasil. 
Talvez seja também o primeiro – em qual-
quer lugar e em qualquer tempo – a tratar 
de forma detalhada e longa do impacto da 
corrupção nas contas daquela que foi, até 
esse escândalo estourar, no ano passado, e 
corroer-lhe as finanças, a maior empresa 
do Brasil e uma das maiores do mundo.

A estatal do petróleo admite que a cor-
rupção, apurada pela Operação Lava-Jato, 
a obrigou a reduzir em 6,2 bilhões de reais 
o seu ativo, no que pode ser classificado 
como a maior corrupção já documentada 
na história mundial.

A leitura do balanço não deixa dúvida: 
as demonstrações financeiras foram arre-
matadas às pressas, sem cuidado no acaba-
mento e na argumentação, repetitiva e mal 
estruturada, para evitar o pior. Sem um 
balanço auditado e aceito até o dia 30 de 
abril, 110 bilhões de dólares da dívida re-
corde da Petrobrás (de 351 bilhões de reais, 
80% dela em moeda estrangeira) teriam 
sua cobrança antecipada automaticamente. 
A estatal brasileira quebraria.

A auditora independente da Petrobrás, 
a PricewaterhouseCooppers, se recusou a 
assinar as demonstrações financeiras do 
último trimestre de 2014 se elas não in-
cluíssem os efeitos das fraudes investigadas 
na operação conjunta da Polícia Federal e 
do Ministério Público Federal. O impasse 
durou quase um semestre e acarretou mais 
alguns bilhões de dólares de perdas para a 
empresa.

Apesar do esforço de investigação, a 
Petrobrás admitiu na sua prestação de con-
tas que não conseguiu “identificar especi-
ficamente os valores de cada pagamento 
realizado no escopo dos contratos com as 
empreiteiras e fornecedores que possuem 
gastos adicionais ou os períodos em que 
tais pagamentos adicionais ocorreram”.

Com essa limitação, viu-se obriga-
da a desenvolver uma metodologia “para 
estimar o valor total de gastos adicionais 
incorridos em decorrência do referido es-
quema de pagamentos indevidos para deter-
minar o valor das baixas a serem realizadas, 
representando em quanto seus ativos estão 
superavaliados como resultado de gastos 
adicionais cobrados por fornecedores e 

empreiteiras e utilizados por eles para re-
alizar pagamentos indevidos”.

A empresa repetiu o procedimento 
dos investigadores da Lava-Jato: aplicou a 
taxa de 3% sobre o valor de cada contrato, 
conforme a indicação dos participantes do 
esquema em delação premiada. O resulta-
do foram os 6,2 bilhões de reais lançados 
como baixa do ativo imobilizado. A apro-
priação era feita com base na supervalori-
zação dos contratos, criando um dinheiro 
extra, pago pela Petrobrás a empreiteiras 
e fornecedores, que o destinavam (através 
de vários canais de vazamento “por fora”) 
a propinas pagas a três ex-diretores e um 
executivo da Petrobrás, políticos e outros 
participantes da negociata.

Havia duas frentes de corrupção. Uma 
era realizada através de um cartel formado 
pelas 27 empresas que tinham mais e maio-
res contratos com a estatal, intermediados 
pelos diretores, associados a representantes 
dos principais partidos políticos da base alia-
da do governo. Outra frente era de ações in-
dividuais, caso a caso, sem uma organização 
fechada, como o cartel, também conhecido 
por “o clube”, com sede, rotina de funciona-
mento e tudo mais de uma autêntica máfia.

O documento que materializa essa rapi-
nagem voraz é triste e vergonhoso, mas foi 
precipitada e falsa a reação da presidente 
Dilma Rousseff, que acompanhou a presta-
ção de contas dos dirigentes da Petrobrás, no 
Rio de Janeiro, no seu gabinete, no Palácio 
do Planalto, em Brasília.

A página negra pode ser virada de 
fato se toda a engrenagem for re-
constituída, desfeita e seus mem-

bros punidos. A presidente ajudaria a levar 
esse trabalho de profilaxia moral às últimas 
consequências se tivesse ido ao Rio presidir 
a sessão, conduzida com evidente constran-
gimento. Não só pelo que a presidente é 
como pelo que foi, como ministra das minas 
e energia e presidente do conselho de admi-
nistração da estatal, inclusive no período da 
ação do cartel, entre abril de 2004 e 2012.

A página não foi virada, apesar da mons-
truosidade dos garranchos nela inscritos. Há 
a sensação de que peixes muito mais graúdos 
estão escapando da rede lançada pelo juiz 
Sérgio Moro, que cuida dos processos. Sua 
investida pode já ter passado do ponto mais 
alto e passar a infletir para baixo.

Talvez por isso o juiz cometeu uma pre-
cipitação ao determinar a prisão da cunhada 
do tesoureiro nacional do PT, João Vaccari 
Neto, com base numa prova frágil, a gra-
vação de um vídeo que registrava a ida da 
cunhada ao caixa de um banco para sacar di-
nheiro, o que contraditava seu depoimento. 
Uma verificação mais acurada mostrou que 
a pessoa era a mulher de Vaccari, muito pa-
recida com a irmã.

Os promotores do caso sustentam que 
apesar desse erro, a prisão tem outros funda-
mentos, que demonstram a participação da 

cunhada do tesoureiro PT no esquema de 
desvio de dinheiro da Petrobrás. O episódio, 
de qualquer maneira, mostra que as prisões 
dos implicados dispensam certas formalida-
des legais para serem usadas como meios de 
pressão na busca por informações que orien-
tem as investigações, já em estágio avançado, 
mas longe de estarem concluídas.

CONTA EM ABERTO

O levantamento do prejuízo causado 
pela corrupção na Petrobrás foi apenas até 
2012. Falta contabilizar os dois últimos 
exercícios e acertar pendências que ficaram 
em aberto, como a das ações propostas por 
acionistas nos Estados Unidos, recebidas e 
em instrução. Além disso, o cálculo sobre 
os nove anos abrangidos foi conservador. A 
explicação é de que assim pode incorporar 
acréscimos – claro, reduzindo, antes, o im-
pacto que uma verificação rigorosa agravaria 
ainda mais.

Certamente a empresa de auditagem 
não conseguiu concluir sua verificação, ape-
sar do atraso de cinco meses na divulgação 
do balanço, sequer aplicar uma metodologia 
rigorosa, compatível com a situação das con-
tas da Petrobrás.

A dívida, a maior do setor petrolífero em 
todo mundo, vai cobrar caro da Petrobrás até 
pelo menos 2020, o horizonte de vencimen-
tos mais crítico de parcelas medidas em de-
zenas de bilhões de dólares. A Petrobrás não 
terá caixa próprio capaz de honrar esses com-
promissos. Terá que se endividar ainda mais. 
Só neste ano já foram mais R$ 30 bilhões, 
para poder continuar a trabalhar. Pagando 
mais caro para ter um dinheiro, agora arredio.

Os personagens principais dessa história 
deram sua contribuição para atenuar o enre-
do. Apresentado de forma realista, seria um 
choque na vontade nacional, um elemento 
poderoso a mais de descrédito e desestímulo 
para curvar o país diante de uma crise cujo 
componente principal não é externo, mas in-
terno – interno ao país e àquela que era, e já 
não é mais, sua maior empresa.

O presidente da Petrobrás, Aldemir 
Bendine, admitiu não ter “clarividência mui-
to clara” se a corrupção que vitimou a em-
presa “foi de fora para dentro ou de dentro 
para fora”. A confusã’o vernacular do cidadão 
talvez o tenha impedido de ver essa dialéti-
ca malsã de uma corrupção geral nas duas 
direções.

O que ainda não se sabe é qual delas foi 
a mais intensa. E onde estão os tubarões 
escondidos por detrás da raia graúda, mas, 
proporcionalmente, inexpressiva diante do 
volume da – com perdão do leitor – banda-
lheira devassa.

Independentemente desta última certe-
za, não há dúvida: um país que foi subme-
tido ao terrível espetáculo da apresentação 
do espantoso e ainda provisório balanço da 
Petrobrás, não voltará a ser o mesmo depois. 
Se voltar, não merece mais respeito, não vale 
mais a pena
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Um jornalismo de verdade

Eu visitei o lugar várias vezes e, 
depois de meses vendo as provas 
espalhadas na ‘cena do crime’, de-

cidi levar alguns fragmentos.
Pelo menos três deles estavam liga-

dos a um míssil terra-ar, segundo espe-
cialistas e analistas forenses.

As vítimas vinham de vários países – 
196 eram holandeses, por isso o acidente 
causou grande comoção em meu país.

Os restos mortais desses passagei-
ros estavam espalhados por uma área 
de mais de 35 quilômetros quadrados 
e, quando cheguei pela primeira vez, as 
facções já haviam se colocado a postos 
para localizar os restos de corpos.

Não havia nenhum tipo de organi-
zação, somente homens com armas de 
fogo. Mas ninguém nos impediu de en-
trar e gravar o que se chamou de ‘a maior 
cena de crime do mundo’.

Havia restos mortais por todas as 
partes, o cenário era desolador. Uma 
cena de guerra.

Ninguém parecia estar muito interes-
sado em investigar o que havia acontecido; 
os restos da explosão ficaram mais de dois 
meses sem proteção no local onde caíram. 

Na verdade, a entrada para a área foi 
obstruída por barreiras que eram guar-
dadas por rebeldes armados.

Os investigadores holandeses chega-
ram quatro dias mais tarde.

No momento da chegada deles, 
bombeiros ucranianos já haviam recolhi-
do a maioria dos cadáveres e dos restos 
mortais que estavam ali e haviam colo-
cado tudo em sacos plásticos, esperando 
um trem com vagões refrigerados para 
transportá-los.

Mas a demora em apontar as causas 
do acidente causou grande frustração. 
Em setembro de 2014, um relatório pre-
liminar indicou que o MH17 foi derru-
bado por ‘um grande número de objetos’ 
que atravessaram o avião em grande ve-
locidade. Não havia evidências de erros 
técnicos ou humanos.

Só que, três meses depois do aciden-
te, ninguém havia recolhido destroços. 
Não havia investigadores. Muito menos 
supervisão policial.

No início de novembro, na minha 
terceira visita à região onde o MH17 
caiu, tomei a decisão de procurar frag-
mentos que não poderiam pertencer a 
um Boeing ou à carga. Eu peguei 20 pe-
ças pequenas e suspeitas por ali.

Minha principal suspeita foi um 
fragmento que parecia ser de restos de 
munição: oxidado, de metal pesado e 
com bordas afiadas.

Reconheci esse tipo de munição de 
outras regiões bélicas.

Alguns dias depois que havia deixa-
do a área, os investigadores holandeses 
finalmente começaram a transportar as 
primeiras partes dos destroços de volta 
aos Países Baixos.

Tirar os fragmentos do país foi um 
problema. Conseguir analisá-los, foi 
outro.

Havia duas possíveis explicações para 
a explosão do avião em pleno ar.

Ele pode ter sido derrubado por ou-
tro avião ou por um míssil terra-ar.

Eu mostrei os fragmentos a vários 
especialistas de diferentes países. Todos 
descartaram a munição ar-ar.

Ao menos três peças que foram reco-
lhidas no local teriam as marcas de um 
míssil superfície-ar 

Eles estavam convencidos de que ao 
menos três das peças que eu havia reti-
rado do local tinham as marcas de um 
míssil terra-ar. Disparado de um lança-
mísseis BUK russo, talvez?

A análise forense de uma das peças 
revelou, nela, um inscrito em letra cirí-
lica (usada na grafia de línguas como o 
bielorrusso, búlgaro, macedônio, russo, 
sérvio e ucraniano).

A análise desse fragmento – meu 
principal suspeito – revelou que era 
feito do tipo de metal usado na fabri-
cação de mísseis, com os típicos danos 

de um fragmento metálico que atra-
vessou outro objeto de metal em alta 
velocidade.

Peritos forenses britânicos do IHS 
Jane identificaram o fragmento como 
parte de uma ogiva 9N314, arma dispa-
rada por pelo menos um tipo de sistema 
de mísseis russo BUK.

O especialista em mísseis da Alema-
nha Robert Schmuker repassou todos os 
dados.

‘Os dados, a velocidade, a altura e os 
fragmentos formam uma soma que leva 
a um míssil BUK, para mim é matemá-
tica pura’, ele me disse.

A análise vinculou os danos a uma 
ogiva 9N314, que pertence ao sistema 
de mísseis BUK, de origem russa. 

Depois de quatro meses de investiga-
ção, pela primeira vez éramos capazes de 
apresentar ao público evidências físicas 
de um BUK.

Mas é necessário dar passos maiores 
para descobrir a verdade do caso MH17.

Quem é responsável? O caso irá para 
a Justiça? Sinceramente, eu não seria 
muito otimista sobre isso.

Mas será que eu teria o direito de fa-
zer o que fiz?

A divulgação do meu trabalho gerou 
um debate público na Holanda sobre se 
um jornalista pode pegar provas da cena 
de um crime.

Alguns disseram que sou ‘um ladrão’ 
rompendo as barreiras da lei.

Eu vejo isso, no entanto, como uma 
obrigação jornalística.

A busca da verdade é o meu traba-
lho. Muitos concordam comigo. Um 
apoio inesperado chegou do vice-pri-
meiro-ministro holandês, Lodewijk 
Asscher, que disse em uma coletiva de 
imprensa: “A RTL Notícias e Jeroen 
Akkermans são livres para fazer sua 
própria investigação.”

Eu entreguei os fragmentos às auto-
ridades holandesas. E eles farão parte da 
investigação oficial.

Em julho de 2014, um Boeing-777 da Malaysia 
Airlines com quase 300 pessoas a bordo explodiu 

nos céus do leste da Ucrânia, uma zona de 
guerra entre separatistas e tropas nacionais. Dois 

meses depois, em um relatório preliminar, foi 
revelado que o avião fora derrubado por “um 

grande número de objetos” que atravessaram a 
fuselagem. Mas as principais suspeitas, até hoje 

não confirmadas oficialmente, eram de que a 
aeronave tinha sido derrubada por um míssil.

Essa versão parece ser confirmada pelas investigações 
de um jornalista holandês que teve acesso à área 
em que o avião caiu. Jeroen Akkermans relatou sua 
descoberta à agência de notícias da BBC de Londres. 
Reproduzo trechos do depoimento, por ser instrutivo 
para os jornalistas brasileiros e, em particular, 
paraenses. Mostra o modo de proceder de um 
jornalismo rigoroso e sério, mesmo – e sobretudo – ao 
tratar de um assunto rotineiramente abordado com 
imperícia e sensacionalismo pela reportagem policial. 
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Demissões no grupo 
Liberal: a crise da 
imprensa paraense

O jornal Amazônia completou 15 anos de existência no 
dia 19 com uma novidade: pela primeira vez o nome do di-
retor de redação, Antonio Carlos Pimentel, não apareceu no 
expediente da publicação. No cargo desde que o Amazônia 
começou a circular e havia 28 anos no grupo Liberal, Pimen-
tel foi demitido de súbito, 10 dias antes.

Chamado ao departamento de pessoal, não foi avisado 
previamente nem recebeu a comunicação dos dirigentes da 
empresa, que é presidida por Romulo Maiorana Júnior e tem 
como conselheiros apenas um dos seus seis irmãos, Ronaldo 
Maiorana, além de João Pojucam e Walmir Botelho.

Com o afastamento do principal integrante da redação, o 
jornal cortou o maior salário da folha de pessoal. Mas outros 
oito jornalistas teriam o mesmo destino no dia 20. Os cortes 
se restringiam ainda ao diário mais novo da corporação, sem 
atingir, ao menos nessa primeira leva, O Liberal.

Na sua página no Facebook, Antônio Carlos Pimentel 
informou sobre o seu desligamento das Organizações Ro-
mulo Maiorana, “empresa onde estive por 28 anos – 13 na 
redação de O Liberal, como repórter, redator, editor-assisten-
te e editor-executivo, e 15 como editor-chefe do jornal Ama-
zônia, da edição número 1, em 10 de abril de 2000, até a de 
número 5.429, de 8 de abril de 2015”.

Pimentel agradeceu a colaboração “de todos que passaram 
pelas redações sob meu comando nessa difícil missão de fechar 
um jornal diário”. Não deixou de se referir também aos direto-
res “que confiaram no meu trabalho, na minha dedicação e na 
minha lealdade por tanto tempo”. Manifestou a esperança de 
que “esse processo de redução de quadro, sempre doloroso, seja 
passageiro e o menos traumático possível para os profissionais 
e suas famílias. Torço para que o jornal sobreviva à crise. À 
minha saída certamente sobreviverá, graças à competência de 
uma equipe dedicada, séria e responsável”.

Apesar das palavras de otimismo e de gratidão do edi-
tor, o destino dos jornais do grupo Liberal começa a preocu-
par. O sindicato dos jornalistas declarou em nota que “vem 
acompanhando, com preocupação, o desenrolar do processo 
demissionário em veículos de comunicação. O contato direto 
com os trabalhadores vítimas dos cortes tem sido constante, 
com a disponibilização de assessoria jurídica para a orienta-
ção e o possível ajuizamento de ações futuras”. 

Garante também seu acompanhamento em relação às 
demissões nas Organizações Romulo Maiorana, “atento a 
todas as manobras da empresa, que sob a justificativa de en-
xugar o quadro e reduzir custos, tem aumentado o índice de 
desemprego, provocando a exploração e a sobrecarga de tra-
balho dos colegas de profissão que permanecem empregados, 
precarizando o mercado de trabalho”. 

Além disso, o sindicato “formalizou, por meio de ofício 
protocolado junto à empresa, o pedido de reunião a fim de 

obter explicações acerca das seguidas demissões, bem como 
sobre as garantias aos trabalhadores que permanecerão no 
emprego a fim de evitar a sobrecarga de trabalho e explora-
ção dos profissionais”. 

Com as demissões, acrescenta a nota, “o clima de ten-
são predomina nas redações, prejudicando o desempenho 
dos trabalhadores, que ficam apreensivos com o que pode 
acontecer ao chegarem para novo dia de trabalho. Essa é, 
também, uma perversa maneira de intimidar os jornalistas”.

DISPUTA INTERNA

Os 15 anos do Amazônia não deixam de ser uma façanha. 
O jornal foi concebido para tirar leitores do maior concor-
rente do grupo Liberal. Com muitas cores, notícias rápidas, 
cobertura de polícia e esporte, mulheres nuas ou em trajes 
sumários, colunas sociais, seções de entretenimento e forma-
to de mais fácil leitura, realmente começou a se estabelecer 
avançando sobre o público do jornal dos Barbalhos.

Mas o Diário fechou a porta ao manter o seu preço de um 
real nos dias de semana e dois reais aos domingos, metade 
dos praticados por O Liberal, e ter uma diretriz editorial se-
melhante à do Amazônia, com um caderno inteiro de notici-
ário policial e outro de esportes. O efeito dessa concorrência 
foi o crescimento do Amazônia à custa do irmão mais velho, 
um indesejado efeito canibalesco, já agora, porém, inevitável. 
Fechar o Amazônia pode ser perigoso, prejudicando ainda 
mais o jornal de maior prestígio da “casa”.

Como o único jornal filiado ao 
IVC, o Diário, não publica os da-
dos do instituto sobre a vendagem, 
e O Liberal se desfiliou do mais 
importante órgão de aferição da 
vendagem de impressos (porque 
a manipulava escandalosamente), 
enquanto o Amazônia nunca teve 
auditagem, não se sabe ao certo 
quais as posições dos concorren-
tes. Mas levantamentos empíri-
cos dão à liderança ao Diário e se 
dividem sobre quem é o segundo, 
se o Amazônia ou O Liberal. Nos 
domingos, provavelmente, o se-
gundo, por causa do alto preço do 
irmão mais velho.

Como três jornais diários conseguem se manter num 
mercado pouco expressivo como o de Belém? Uma resposta 
pode ser extraída das páginas da edição especial de aniver-
sário do Amazônia: 17 delas eram anúncios de órgãos ofi-
ciais: nove de prefeituras municipais (Belém e Ananindeua 
com duas páginas; Castanhal, Tucuruí, Marabá, Abaetetuba 
e Moju com uma página cada), quatro do governo do Estado, 
uma do Banco da Amazônia, Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios, da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara 
Municipal de Belém.

Despesa que esses órgãos fazem por imposição política 
ou pressão direta do próprio veículo, na busca pela renovação 
de alianças oportunas para momentos necessários, não para 
informar o público – que, no Pará, nesse quesito, é tratado a 
pão e água, se tanto.
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Cabanagem: uma revolta, mas não uma revolução

“A Cabanagem foi o único dos movimentos 
insurrecionais que alcançou o poder sem o 

recurso ao republicanismo ou ao separatismo”, 
diz Manoel Maurício de Albuquerque neste trecho, 

extraído da 2ª edição de Pequena História da 
Formação Social Brasileira (Edições Graal, 
1981, 728 páginas). Esse texto é tudo que ele 

reservou para a insurreição que irrompeu em 
Belém, em 1835, mas a observação é pertinente 

e constitui a contribuição original que ele 
deu à compreensão desse acontecimento. É a 

conclusão de uma análise comparativa rigorosa 
entre todas as várias revoltas que marcaram a 
transição do primeiro para o segundo império 

no Brasil, com as regências pelo meio.
A formulação de Manoel Maurício traduz 

a sua conclusão de que faltou conteúdo 
ideológico e político que daria à cabanagem 

um sentido revolucionário. Ela foi a explosão 
de uma revolta dos excluídos do sistema 
dominante e dos explorados por ele que, 

no auge, se transformaria em um ajuste de 
contas de negros, índios e caboclos contra 

os brancos, de nacionais contra reinóis 
(portugueses ou mesmo brasileiros) e dos que 

nada tinham contra os que dominavam a 
economia local. Mas os cabanos não tinham 

qualquer programa de governo nem ideias 
a aplicar depois da tomada do poder.

O historiador brasileiro cita uma frase, 
já tornada célebre, do alemão Heinrich 

Handelmann, que “apreendeu o sentido mais 
profundo do movimento”, ao declarar que a 

cabanagem foi “uma guerra de índios contra os 
brancos, dos destituídos de bens contra os que 

possuíam bens”. É de certa forma perturbadora 
a circunstância de que Handelmann fez 
suas análises sobre a cabanagem sem ter 

vindo uma vez sequer ao Brasil. Escreveu sua 
história quando tinha 33 anos, apenas 20 anos 

depois do fim da rebelião, em 1860, somente 
em alemão. A tradução para o português 

só foi publicada em 1931, por iniciativa do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Handelmann conseguiu tirar maior proveito 
da documentação original do que a grande 
maioria dos historiadores nacionais, talvez 

pela acuidade da pesquisa nas fontes primárias 
quando feita por autênticos historiadores. 
Essa capacidade permite uma visão mais 

profunda mesmo à falta de matéria prima 
historiográfica em volume adequado, do 

que a cabanagem se ressente até hoje.
Segue-se o texto de Manoel 
Maurício de Albuquerque:

E ste movimento insurrecional localizou-se no Grão 
Pará, designação que também compreendia o atual 
Amazonas. A Independência não modificara a es-
trutura econômica nem as relações de poder no Ex-

tremo Norte. O elemento português continuou dominante, 
quer no setor agroexportador, quer no controle do comér-
cio urbano. A maneira como se efetivara a incorporação da 
província ao império não satisfizera os que se opunham aos 
representantes da antiga Metrópole aos níveis econômico e 
político. A abdicação de D. Pedro abriu um período de lu-
tas em que os exaltados ou filantrópicos entraram em confli-
to com os restauradores e moderados. A morte do primeiro 
imperador levou os caramurus a engrossarem as fileiras dos 
moderados para se manterem no poder. Além do conflito en-
tre o poder central e a oposição provincial, existe também na 
Cabanagem uma luta entre a Comarca do rio Negro e o Grão 
Pará, desejando a primeira libertar-se da tutela de Belém, que 
concentrava a dominação econômica e política do Vale do 
Amazonas.

A produção regional, baseada na grande propriedade agro
-manufatureira e no extrativismo das “drogas do sertão”, en-
trara em declício a partir das reformas executadas sob a admi-
nistração pombalina. Essa decadência agravara a exploração 
locais, indígenas ou caboclos, embora a escravidão do índio 
fosse proibida em 1755. Por isso, essas populações margina-
lizadas intervêm na luta com práticas que escapam à direção 
dos chefes cabanos mas que expressam tentativas para encon-
trar soluções para os seus problemas com certa autonomia. 
Daí a violência antilusitana e, ocasionalmente, antibranca de 
que se revestiram certos episódios da luta.

Em sua História do Brasil, Henrich Handelmann apre-
endeu o sentido mais profundo do movimento: “Todavia, 
essa feição primitiva apagou-se, quando os chefes da revolta 
chamaram às armas as populações índias meio selvagens, os 
tapuias (nomes locais dos caboclos) e a sublevação apresen-
tou-se como uma guerra de índios contra os brancos, dos des-
tituídos de bens contra os que possuíam bens”.

A insurreição iniciou-se em Belém com o assassínio do 
presidente da província e do Comandante das Armas. To-
mando o poder, os cabanos colocaram na chefia do governo 
Félix Clemente Malcher, que entrou em conflito com outro 
dirigente rebelde, Francisco Pedro Vinagre. Assassinado Mal-
cher, Vinagre ocupou a presidência e o comando das armas. 
Um novo presidente nomeado pela Regência Trina Perma-
nente não conseguiu dominar a situação. Vinagre foi preso, 
mas a luta prosseguiu, inclusive com uma nova ocupação de 
Belém pelo cabano Eduardo Francisco Nogueira Angelim. 
Em 1836, Feijó nomeou Presidente da Província e Coman-
dante das Armas o futuro Barão de Caçapava, Soares de 
Andréa. Angelim foi vencido e preso, mas a luta prosseguiu 
ainda até 1840, quando ocorreu a derrota do movimento, sob 
a presidência de Bernardo de Souza Franco, depois Visconde 
de Souza Franco. A Cabanagem foi o único dos movimentos 
insurrecionais que alcançou o poder sem o recurso ao republi-
canismo ou ao separatismo.
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A participação popular, que foi tão importante no mo-
mento, não chegou a controlá-lo a ponto de o transformar 
numa proposta revolucionária. A luta contestatória pôde 
ser, assim, enfraquecida por recursos imediatistas, utilizados 
pela repressão, como ocorreu quando Soares Andréia buscou 
ampliar o exíguo mercado de trabalho, entendendo correta-
mente que esta solução era muito mais econômica e objetiva 
do que a violência. Por outro lado, os setores proprietários e 
comerciais recalcavam suas divergências diante da possibili-
dade da Cabanagem alcançar uma dimensão incontrolável.

BIBLIOGRAFIA 

Destinado a ser um manual de história sob uma visão 
crítica, com fundamento na teoria marxista, o livro de Ma-
noel Maurício oferece aos seus leitores uma bibliografia 
sumária comentada. Sobre a conjuntura que antecedeu a 
eclosão da cabanagem, como não podia deixar de ser, ele 
considera que ainda é o melhor trabalho o de Domingos 
Antonio Raiol, o barão de Guajará, Motins Políticos, cuja 

edição mais recente, a segunda, publicada pela Universida-
de Federal do Pará em 1970, clama por uma reedição.

Suas indicações:
“A objetividade crítica de Gottfried Heinrich Handel-

mann, História do Brasil, Rio de Janeiro, Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro, 1931, no valorizar os deter-
minantes sociais mais profundos da Cabanagem, não foi 
ainda aprofundada. Nélson Werneck Sodré, Caio Prado 
Jr. e Arthur César Ferreira Reis, embora aceitem, a par-
tir de pressupostos metodológicos diferentes, a tese de 
Handelmann, não chegaram a dedicar nenhuma obra ao 
movimento que conflagrou o Vale Amazônico. A mesma 
insuficiência bibliográfica prejudica o conhecimento da 
Balaiada, outra manifestação de base popular que se de-
senvolveu no Maranhão.

Ernesto Cruz se ateve principalmente aos aspectos po-
líticos em Nos Bastidores da Cabanagem, Belém, 1942; há 
também bons subsídios em Jorge Hurley, A Cabanagem, 
Belém, 1936; Basílio de Magalhães, Estudos da História do 
Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1940”.

A voz de fora
A corrupção na Petrobrás teria che-

gado ao estágio em que se encontra se 
não houvesse pressão e cobrança inter-
nacional sobre a empresa? Este é um 
dado novo imprevisto e desconsiderado 
do esforço feito pelo governo, princi-
palmente nos oito anos da administra-
ção Lula, de dar dimensão multinacio-
nal a algumas empresas selecionadas 
(ou privilegiadas) pela parceria oficial.

Viciadas na dependência de dinhei-
ro público e assistência governamental, 
elas não se prepararam para enfrentar 
o forte jogo competitivo internacional 
nem as formas de controle por outros 
governos no exterior, A revelação das 
fraudes nas contas da maior empresa 
brasileira provocaram a forte reação de 
seus investidores nos Estados Unidos, 

os detentores da parcela mais expressi-
va das ações preferenciais da empresa e 
de uma fração da sua dívida.

Entre dezembro de 2014 e janeiro 
de 2015, cinco ações coletivas foram 
propostas contra a Petrobrás perante a 
corte nos Estados Unidos por pessoas 
ou entidades que compraram ações da 
empresa negociadas na Bolsa de Nova 
Iorque, títulos de dívida emitidos pelas 
suas controladas em três ofertas pú-
blicas ocorridas nos Estados Unidos, 
ações da Petrobras no Brasil e também 
valores mobiliários da estatal brasileira 
nos Estados Unidos.

O autor constituído como líder das 
ações alega, dentre outros questiona-
mentos, que a companhia, através de 
fatos relevantes e outras informações 
arquivadas na SEC (a bolsa de valores 
americana), teria reportado informa-
ções “materialmente falsas e cometido 

omissões capazes de induzir os investi-
dores a erro, principalmente com rela-
ção ao valor de seus ativos, despesas, lu-
cro líquido e eficácia de seus controles 
internos sobre as demonstrações con-
tábeis e as políticas anticorrupção da 
Companhia, em função de denúncias 
de corrupção, o que teria supostamente 
elevado artificialmente o preço dos tí-
tulos da Petrobras”.

Adicionalmente, três ações foram 
propostas por investidores individuais 
também em Nova York com alega-
ções similares àquelas apresentadas nas 
ações coletivas. Estas ações individuais 
foram consolidadas em um único juízo.

Essas ações não especificam o 
montante do suposto dano e ainda es-
tão em um estágio bastante prelimi-
nar. Por isso, ainda é cedo para saber 
o peso da sua repercussão nas finanças 
da Petrobrás.
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MemóriaSORVETERIA

O leiloeiro Manoel Bouth oferecia para venda o prédio 
onde funcionava a Sorveteria Flor de S. Braz, na esquina da 
então avenida Braz de Aguiar e a travessa Dr. Morais. O ponto, 
com terreno medindo 10 por 18 metros, era “ótimo para edi-
ficação nova”. E foi mesmo. Quem frequentou essa sorveteria, 
das muitas de que a cidade já não tem tanto?

CAÇADA

De um lado, a turma do “Bacurau”. De outro, o pessoal do 
“Sabonete”. Os primeiros eram policiais especializados em ca-
çar arrombadores. Os segundos eram os próprios, também es-
pecializados em fugir da polícia, embora sujeitos a temporadas 
no presídio São José (atual Polo Joalheiro). Era uma caçada 
constante, em 1957, quando esse tipo de gatunagem raramente 
resultava em morte. O crime ainda engatinhava.

JUTA

Os oito sócios acharam por bem recorrer a uma nota pú-
blica através da imprensa para anunciar, em 1957, que consti-
tuíram a firma Indústrias de Fibras Amazônia Limitada, com 
sede na Estrada Nova (avenida Bernardo Sayão). Seu objetivo 
era “a exploração da indústria fabril da juta, malva e acima, além 
de outras operações lícitas convenientes aos interesses sociais”.

Os sócios proprietários daquela que viria a ser a Cata 
(Companhia Amazônia Têxtil de Aniagem) eram Valdemiro 
Martins Gomes, David Lopes, Francisco Correia da Silva, Ma-
noel Martins Nogueira, Álvaro Domingues Correia, Germano 
José de Melo, Amélio Marques Paixão e Manoel de Oliveira 
Barbosa. A Cata seria a maior empresa do setor no Pará.

PALMEIRA

Os produtos de pastelaria, doceria e confeitaria da Fá-
brica Palmeira “não encontram rival no país”, garantia o 
redator da Folha do Norte, ao registrar o agradecimento 
do jornal pelo envio de uma “coleção dos seus doces fi-
nos, constituindo um testemunho da sua alta capacidade 
industrial”, em 1959.

Atribuía essa qualidade “aos cuidados e mestria do 
conceituado técnico Fenocchio, que deslocou a sede da 
sua atividade da Confeitaria Colombo do Rio para servir 
à nossa grande Fábrica Palmeira, onde não se poupam 
esforços para manter o nome considerado e a fama de 
que goza”.

Quem provocou os produtos da Palmeira concorda: 
todos os adjetivos são merecidos.

FREUD

O centenário de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, 
foi comemorado em Belém, em 1960, um tanto estranha-
mente, pela Sociedade Paraense de Estomatologia (parte 
da medicina que trata das doenças da boca). No progra-
ma, uma palestra de cinco minutos que o professor Eldo-
nor Lima deu através dos microfones da Rádio Clube do 
Pará, a PRC-5, líder de audiência.

PROPAGANDA

Obras da Gualo
Em 1962 a Construtora Gualo anunciava 

para julho do ano seguinte a conclusão 
do edifício Gualo, com 18 pavimentos, na 
avenida Presidente Vargas, de frente para 
a praça da República, que começou a ser 
construído dois anos antes. Era o seu maior 
empreendimento imobiliário desde que se 
iniciou nesse ramo de negócios, vindo da 
construção de estradas de rodagem. Mas já 
prometia dar partida a obra ainda maior, 
com 20 andares, o Conjunto Guajará.

No portfólio do anúncio, a Gualo exibia 
suas maiores realizações, a partir do terminal 
do aeroporto de Val-de-Cans, em 1954: a 
sede campestre da Assembleia Paraense e a 
sede do DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem), atual Secretaria de Transportes, 
ambas na avenida Almirante Tamandaré 
e os dois no estilo funcional. O vendedor 
exclusivo era o corretor Urubatan D’Oliveira.
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Cotidianodo

BELEZA

Em 1962 a Cannes 
Cabeleireiros, que ficava 
na Assis de Vasconcelos, 
mandou buscar “no sul do 
país” a Mme. Dorothy, “a 
qual é diplomada e auto-
rizada por Dorothy Gray 
do Brasil, para executar o 
serviço de limpeza de pele 
e maquilagem, através de 
modernos aparelhos”. A 
esteticista atenderia exclu-
sivamente com hora mar-
cada. Era difícil e custoso 
fazer então o que hoje está 
ao alcance em qualquer es-
quina da cidade.

PSIQUIATRIA

A Folha do Norte saudou 
a “invejável robustez física 
e mental consolidada nos 
anos de estudo e neo exercí-

cio da clínica” em que estava 
o professor Antônio Por-
to de Oliveira, catedrático 
aposentado da Faculdade de 
Medicina, ao chegar aos 80 
anos, em 1965. Baiano de 
nascimento, se formou em 
medicina no Rio de Janeiro, 
em 1909.

Voltou então ao Pará, 
onde se estabelecera seu pai, 
o professor de matemática 
Tito Cardoso de Oliveira. 
Especializando-se em psi-
quiatria, foi assistente de Ju-
liano Moreira e interno do 
Hospital Nacional. Dirigiu 
por muitos anos o hospício 
de Belém e foi professor de 
psiquiatria na Faculdade de 
Medicina, da qual só se apo-
sentou pela compulsória, ao 
chegar aos 70 anos. Chegou 
a militar na política, da qual 
se afastou com a revolução 
de 1930, que extinguiu o 

seu partido, o Republicano 
Federal.

Uma história pioneira 
que merece ser lembrada.

TELEVISÃO

Em 1961, ainda enga-
tinhando, a TV Marajoara 
(canal 2) tinha programação 
no sábado das 18 às 23 ho-
ras, mas que acabava mes-
mo às 10 da noite porque a 
partir daí eram só imagens 
do dia, fixas na tela. E o pri-
meiro programa, Todos os 
Esportes (patrocínio da Im-
portadora Braga), só vinha 
40 anos depois da exibição 
do padrão e da abertura. 
Seguiam-se Atualidades 
Artísticas (patrocínio da 
Radiolux), Patrulheiros 
Toddy, Aí vem o Circo (A 
Automobilista), Repórter 
Marajoara (Banco Comer-

cial do Pará), Sessão de Ci-
nema, O Contador de His-
tórias (Victor C. Portela) e 
as Imagens do Dia (Banco 
Moreira Gomes e Importa-
dora de Ferragens).

CINEMA

O consórcio Lívio Bru-
ni, de atuação nacional, 
controlava em Belém os ci-
nemas Moderno, Indepen-
dência, Ópera, Art e Vitó-
ria. Em 1962 solicitou à 
COAP, órgão estadual que 
controlava preços adminis-
trados, o reajuste dos preços 
dos ingressos. Os que cus-
tavam 15 cruzeiros deviam 
ser majorados para 25 e os 
de 30 para 50. Inflação alta 
ou grande cobiça? Prova-
velmente as duas coisas. 
Cinema ainda era a maior 
diversão. Ou a melhor?

FOTOGRAFIA

Cultura viva
Em 1982, quando ainda tinha vida, o Conselho Estadual de Cultura homenageou o maestro Waldemar 
Henrique pelo seu 77º aniversário, comemorado no Teatro da Paz, que ele então dirigia. O homenageado 
aparece numa extremidade da foto, com a sua proverbial simplicidade, seguindo-se, encoberto, o então 
governador Alacid Nunes, a professora Anunciada Chaves (presidente do conselho), o secretário de turismo, 
Olavo Lyra Maia (e sua esposa, a pianista Lenita), o escritor Inocêncio Machado Ceolho, o desembargador 
Sílvio Hall de Moura e o médico (e ex-reitor da Universidade Federal do Pará) José da Silveira Neto.
O conselho era acadêmico e beletrista, mas funcionava e era ativo. Deixou 
uma lacuna, que podia ser preenchida pela sua reativação.
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Cachê

Leitor assíduo do seu Jornal 
Pessoal e de outras publicações 
suas, me causou surpresa a citação 
do nome da banda Orlando Pe-
reira como se tivesse recebido 50 
mil reais juntamente com a banda 
alternativa para tocar no carnaval 
da Fundação Tancredo Neves neste 
ano ( matéria” O dinheiro alheio”, 
pág 7, JP nº 582 da 1a quinzena de 
abril/2015). Da maneira como foi 
colocado, ficou parecendo que re-
cebemos 25 mil reais pelo show, o 
que não é verdade. De acordo com 
o recibo anexo, nosso contrato foi 
de 8 mil reais brutos, que, depois 
de todos os descontos, sobrou um 
líquido de 5.800,00. Não discuto 
se houve engano ou não nos valo-
res que lhe foram informados pela 
sua fonte, quero apenas esclarecer a 
parte que me diz respeito até por-
que são raros os eventos contrata-
dos pelo Estado.

A banda Orlando Pereira tem 
74 anos de existência, tem reconhe-
cido valor público e fez seu traba-
lho com dignidade e profissiona-
lismo. Fica parecendo pela matéria 
publicada que houve ação entre 
amigos com o dinheiro do contri-
buinte no caso em tela, relacionada 
à banda, que leva o nome do meu 
falecido pai, maestro Orlando Pe-
reira. Defendo neste email o nosso 
trabalho, nossa honra e a correção 
do que nos foi proposto e pago 
pela fundação Tancredo Neves, 
conforme o recibo anexo, não en-
trando em maiores detalhes sobre 
os outros valores pagos aos outros 

profissionais, até porque não tenho 
ingerência sobre todo o processo 
contábil e político. Em um evento 
como este existem outras despesas, 
às quais não tenho acesso e cabe à 
Fundação Tancredo Neves respon-
der e deixar claro a todos os seus 
leitores toda a logística envolvida 
no evento contratado.

Paulo Pereira

MINHA RESPOSTA

A informação foi extraída do 
Diário Oficial do Estado, 

exatamente como foi reproduzida 
na matéria. Tenho grande respeito 
pela longa e rara história da banda, 
criada pelo maestro Orlando Pereira 
e mantida pela sua família. Sei que 
ela adota um padrão profissional 
compatível com sua reputação.

Jornal

A satisfação e o acúmulo in-
telectual que decorrem da leitura 
integral do JP são estimulantes. Por 
isso, penso que a resposta à instiga-
ção que as matérias do jornal tra-
zem é um dividendo que lhe cabe, 
e, sendo possível, deve ser repassa-
do, o que passo a fazer.

Iniciei a leitura de um livro do 
sociólogo polonês Zygmunt Bau-
man que se chama Para que serve 
a sociologia? Diálogos com Michael 
Hviid Jacobsen e Keith Tester (Zahar, 
2015). Esse livro é resultado de en-
trevistas entre Bauman e estes dois 
outros sociólogos, na qualidade de 
entrevistadores.

Na introdução ao texto, eles 
identificam no trabalho de Bauman 

algo que me parece muito claro, 
desde que passei a ler, com alguma 
maturidade, o JP: a impregnação 
das tuas análises pelo conceito de 
imaginação sociológica, tal como o 
definiu Charles Wright Mills, ex-
tremando-o da ideia de sociologia, 
como ciência.

A imaginação sociológica asse-
gura ao intérprete de fatos sociais 
que sua análise alcance a aderência 
entre a perquirição teórica e a re-
alidade social estudada, porque o 
sociólogo se arma de dois aparatos: 
ele consegue ler a cena em que se 
desenvolve o fato e o fato lido, em 
si, como experiência isolada, para 
ao final realizar a análise conjunta 
dos dois dados.

É precisamente o que se dá 
com as análises da matéria de capa 
desta edição (1ª quinzena de mar-
ço de 2015), com a matéria sobre a 
nota da Celpa em O Liberal, com o 
texto sobre as relações entre Zenal-
do e os Maioranas, mais marcada-
mente, mas também com as notas 
da Memória do Cotidiano, com 
texto sobre a enchente no Acre, 
com a matéria sobre o cimento uti-
lizado em Belo Monte. Em todos 
esses textos, o que se vê são cenas 
da vida cotidiana, muitas delas 
disseminadas em mídias sociais as 
mais diversas, objeto de toda sorte 
de análises, por acadêmicos ou não.

O que essas análises podem 
não trazer, e certamente algumas 
adrede não trazem, é exatamente o 
fito planejado pelo sociólogo norte
-americano: estimular a percepção 
de quais sejam o papel e o signifi-
cado da experiência particular num 

cenário mais amplo, instâncias que 
estabelecem um intercâmbio de in-
formações e sentidos que não são 
muita vez percebidos e apropriados 
pelos sujeitos a quem mais inte-
ressam ou impactam, mas que são 
seguramente apreendidos por uns 
poucos que detém poder, porque 
obtém informação e a ela dão trata-
mento qualitativo superior. O que 
JP faz há mais de 27 anos é justa-
mente oferecer a seu leitor que, em 
pé de igualdade com esses poucos, 
tenho acesso a essa compreensão 
qualitativamente elevada.

Penso que esse importante 
instrumento de interpretação da 
realidade cotidiana sirva, em ou-
tro nível, para compreender textos 
como os referentes à Cabanagem, 
pois você trata, ali, de por em dú-
vida exatamente a leitura que se 
pretende fazer de um conjunto de 
fatos históricos que continuam a 
dizer muito sobre o dia a dia para-
ense, tão bem retratado na matéria 
de capa da edição.

Finalmente, o texto sobre 
Eduardo Galvão mostra algo que 
se pode identificar na introdução 
do mencionado livro de Bauman: 
a produção e o exercício do saber 
desvencilhados, no que possível, 
das esferas de poder que tendem 
a coartá-los, portanto, a identificar 
tuas práticas reflexivas com o tra-
balho do famoso antropólogo do 
Goeldi, que não estando seduzidos 
pelo poder, viam-se iluminados e 
marcados pelo exercício da imagi-
nação sociológica.

Marlon Aurélio Tapajós 
Araújo

CART@S

OMBUDSMAN/Benedito Carvalho Filho

Estranho “capitalismo” 
No nº 580 do JP, do mês de março, o jornalista escre-

veu sobre a nossa querida Belém do Pará, uma cidade, como 
ele constata, “pobre, mas que tem ilhas de riqueza de origem 
difícil de explicar”. Em seguida, revela que “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”.

Lembrei-me de ter lido nos idos de 1989 o trabalho de 
Hernando de Sotto que muito contribuiu para um melhor 
entendimento da função das instituições políticas no cresci-
mento dos setores informais, essa mistura entre legalidade e 

ilegalidade, a que se refere Lúcio Flávio, onde aparece a ven-
da de produtos roubados, a fraude e o contrabando, uma ve-
lha prática muito conhecida no Pará desde segunda metade 
do século passado, mas que agora assume novos contornos. 

Hoje, com a globalização nestes tempos de capitalismo 
financeiro, o Estado perdeu o controle dos fluxos econômi-
cos. O poder público não tem mais (se é que algum dia teve) 
a capacidade de regulamentar esse mercado. As receitas que 
esse mercado ilegal controla são imensas e desconhecidas. 
Os orçamentos dos Estados são infinitamente inferiores ao 
que circula nesse mundo subterrâneo, como nos mostrou o 
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incrível livro do jornalista Roberto Saviano, no seu livro im-
pactante chamado ZeroZeroZero, editado pela Editora Cia 
das Letras.

“Só no México – afirma ele –, o mercado das drogas mo-
vimenta hoje entre 25 a 50 bilhões de dólares por ano, e está 
corroendo a América Latina desde seus alicerces. A crise 
econômica, as finanças devoradas pelos derivativos e pelos 
capitais tóxicos, o enlouquecimento das Bolsas em quase toda 
parte estão destruindo as democracias, destroem o trabalho 
e a esperança, destroem o créditos e vidas. Mas o que a crise 
não destrói – ao contrário, fortalece – são as economias do 
crime. O mundo contemporâneo começa ali, nesse big bang 
moderno, origem dos fluxos financeiros imediatos. Choque 
de ideologias, choque de civilizações, conflitos religiosos e 
culturais são apenas capítulos do mundo. Mas se olharmos 
através da ferida dos capitais criminosos dos cartéis, todos 
os comentários e as interpretações da crise parecem se ba-
sear num equívoco. Esse poder, temos de olhá-lo nos olhos, 
encará-lo bem para compreendê-lo. Ele constitui o mundo 
moderno, gerou num novo código” (p. 42).

Tanto Belém, com seus 1,4 milhão de 
habitantes, quanto São Paulo, com quase 12 
milhões de moradores, não podem ser enten-
didos somente pela grandeza e os limites de 
seus orçamentos. Os gestores públicos, por 
mais competentes e criteriosos que sejam, 
não são capazes de responder às demandas 
dos Estados, hoje cheios de problemas, que 
vão da educação e saúde pública até o sanea-
mento. Isso sem levar em conta a corrupção, 
que, desde muitos anos, vem adquirindo uma 
magnitude impressionante, como estamos 
assistindo neste momento no país. 

O exemplo mais emblemático que pre-
senciamos aqui no Amazonas, por exemplo, é o que está 
ocorrendo no município de Coari, que, por ano, arrecada só 
em royalties da exploração de petróleo e gás R$ 90,2 mi-
lhões. Por mês são 16 milhões a 10 milhões de receita. Em 
alguns meses chega a 20 milhões mensais, como constatou 
um promotor público. E para onde vai esse dinheiro? Para a 
construção de hospitais, equipamentos médicos, para o siste-
ma escolar municipal? 

Neste momento a população está indignada (e com ra-
zão) com a precariedade dos serviços públicos. 680 profes-
sores da rede municipal da zona rural estão sem trabalhar. 
Não há dinheiro nem mesmo para pagar os combustíveis, 
conforme informa o jornal A Crítica do dia 16 de abril.  

A suspeita é que toda essa dinheirada está indo para os 
bolsos de políticos e os que estão nas bordas do poder. 

Não é de estranhar, como comenta Lúcio Flávio Pinto, 
que os filhos dos que se enriquecem com o saque no erário 
público ou no lucrativo comércio de drogas corram atrás dos 
sonhos de consumo, com suas motocicletas importadas, seus 
Porches e Audis caríssimos e outros objetos de desejos. 

Temos uma classe média e muitos outros endinheirados 
que vivem numa ambiguidade irônica, como mostra o jorna-
lista nessa reportagem, possuindo “carros de Primeiro Mun-
do para rodar em uma metrópole de Terceiro Mundo”, o que 
é um paradoxo, no qual temos “o contraste visível no dia a dia 

da cidade: uma infraestrutura incapaz de atender a demanda 
que cresce”, mesmo para os novos e deslumbrados ricos com 
seus sofisticados veículos. 

E por que cresce? – pergunta Lúcio Flávio. E responde: 
“Certamente em função de ilhas de riqueza e ostentação. 

De onde vem o dinheiro que as forma e mantém?”
Essas e outras perguntas, tenho feito frequentemente 

aqui na cidade de Manaus, hoje experimentando uma explo-
são na construção civil, com o surgimento de condomínios 
fechados. Observo as estatísticas oficiais sobre a distribuição 
da renda na região metropolitana e as contas não batem e 
faço a mesma pergunta: “de onde vem o dinheiro que as for-
ma e mantém”? 

Enquanto isso, os “de baixo”, como assim caracterizava os 
pobres o velho Florestan Fernandes, vão para o mercado in-
formal, ou seja, para a “viração” e a clandestinidade, sob o co-
mando das máfias, que tem “esquemas próprios de segurança, 
além da cobertura policial” e que entram, também, na viração. 

Não é possível compreender a vida urbana num país 
como o nosso imaginando que somente o 
Estado atue como síndico desse conturba-
do condomínio, principalmente nesse estado 
cartorial que temos hoje no país, produto de 
nossa própria formação histórica.

Para quem deseja montar um negócio 
neste país, o poder é imensamente desigual, 
pois se, de um lado, temos grupos poderosos 
que agem através de uma economia paralela, 
com a cumplicidade dos agentes do Estado, 
por outro, temos os que lutam pela sobre-
vivência embalados pelo sonho de consumo 
rápido e fácil. 

Crescer, ficar rico no Brasil, não neces-
sariamente passa pelo trabalho duro e per-

sistente. Quem já é rico, o que mais deseja é aumentar seu 
capital, nem que para isso tenha que burlar o fisco, como 
acontece desde sempre no país, como temos visto nas denún-
cias recentes, segundo as quais os milionários lavam dinheiro 
nos paraísos fiscais. 

É por isso que os donos de grandes empresas, como a 
Delta Publicidade, do grupo Liberal, permanecem impunes 
sob a proteção de um judiciário cúmplice, como mostra a 
reportagem.

Temos os ilegalismos, também, nas empresas de transpor-
te coletivo de passageiros com suas receitas desviadas para 
um caixa dois, muitas vezes com a cumplicidade de muitos. 
É assim que funciona a economia brasileira, fora das regras 
que o próprio capitalismo criou. Hedonismo, consumismo e 
um “mais gozar” para poucos e o desejo dos que querem, por 
todos os meios, entrar na festa do consumo, mesmo que seja 
de forma breve.  

É verdade, o tamanho desse submundo é gigantesco, não 
só no Pará, mas em todo países subdesenvolvidos, assim 
como nos bolsões de miséria criado no chamado “primeiro 
mundo”. Compreender as suas complicadas redes não é tão 
simples e, às vezes, pode ser perigoso. Por isso o medo dos 
que ousam dar os nomes aos bois, como esse economista ci-
tado, que conhece um pouco esse submundo e que prefere o 
anonimato.



Viva Luis Trimano!
Luis Trimano não tem lugar na grande 

imprensa porque é um bravo. Alguns dos seus 
companheiros na arte da ilustração e discípulo 
tinham da expressão bravo a interpretação de 

brigão, criador de caso, rebelde, que não se 
deixa enquadrar por chefes e patrões. O que era 

entendido por defeito é, na verdade, virtude, 
como mostra a jornalista Elizabeth Lorenzotti 
neste artigo dedicado ao grande ilustrador da 
imprensa alternativa no Brasil, expurgado da 

grande imprensa. Beth, atualmente residindo em 
Minas Gerais, atuou em redações de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, onde conheceu Trimano e 
o acompanha até hoje com grande interesse e 
admiração. São também os meus sentimentos 

e de todos que admiram o grande artista.

Eu o conheci quando foi fundado o jornal alternativo 
Opinião, editado por Raimundo Pereira no Rio de Ja-
neiro, em 1972. Eu trabalhava como repórter, início 

de profissão, na sucursal do jornal O Globo, em São Paulo, 
uma equipe das mais valorosas, e 
era nosso colega o também inician-
te Cássio Loredano.

Ele desenhava, conheceu o pes-
soal da Editora Abril via Elifas 
Andreato, colaborou para a coleção 
de MPB [discos da Música Popular 
Brasileira, publicados junto com fascí-
culos], onde também conheceu Luis 
Trimano, que se tornou o grande 
mestre de toda essa geração que 
apareceu na imprensa alternativa 
– porque nos jornais não havia es-
paço para eles, como hoje. Apenas 
historias em quadrinhos norte-a-
mericanos.

Loredano foi para o Rio, tra-
balhar com Elifas, o chefe de arte, 
Trimano e outros ilustradores.

Foi quando conheci os admirá-
veis desenhos desse argentino que 
veio para cá em 1968, foi contrata-
do por Claudio Abramo, na Folha, 
e se destacou na imprensa alternativa. E que, portanto é bra-
sileiro, como ele sempre diz. “Eu cheguei aqui com 25 anos, 
tenho 72, meu trabalho foi todo feito aqui, ou seja, sou bra-
sileiro mesmo tendo nascido em outro país. Além do mais, 
creio que pátria é onde a gente vive e trabalha”, afirmou.

“O Cláudio foi quem me deu o primeiro trabalho no Bra-
sil da ditadura, em 1968, na Folha de S. Paulo. O diretor de 
arte era o Zélio Alves Pinto, memórias sentimentais”, me 
conta o artista via conversa virtual.

Era 7 de abril, dia do jornalista, e eu me lembrava dos 
que me influenciaram, famosos e anônimos. Trimano disse: 
“Como empregados de jornal não somos respeitados em ab-

soluto, somos jogados no lixo com nosso trabalho. Os crápu-
las donos do jornal me tiveram por 10 anos na geladeira, para 
me pagarem uma grana miserável”.

E acrescentou: “Se fosse por esses patrões e pelos falsos 
amigos, poderia ter morrido na indigência. No entanto, te 
chamam de mestre”.

Sim, Trimano é um mestre, infelizmente sem o devido re-
conhecimento no seu meio natural, inicial, que foi a impren-
sa escrita. Por suas ideias e por sua coerência, não existe mais 
lugar para ele. Enquanto isso, seus pupilos estão na primeira 
pagina de O Globo, nas páginas de Veja e etc. E ninguém 
se firma na primeira pagina desses veículos durante décadas 
sem vender a alma, isto é certo.

Uma vez, em uma exposição de desenhos de um desses 
discípulos para a grande imprensa, eu perguntei: “Por que 
Luis Trimano não tem lugar na imprensa?”.

Me respondeu o discípulo: “Porque ele é muito bravo”.
Que continue sempre bravo Luis Trimano. Que dos 27 

aos 72 prosseguiu coerente, mesmo vivendo com dificulda-
des. Não faz parte da turma que diz: “preciso levar o leite pras 
crianças” e por isso se vende.

Muitos levam o leite para as crianças com dificuldades, 
mas preferem assim. A integridade.

Não é fácil, mas ainda existe. O editor deste Jornal Pes-
soal é outro exemplo. Historias assim provam que não vie-

mos a este planeta a passeio, que temos deveres a cumprir e 
ideias que não têm preço.

E não à toa, Lucio se lembrou de Trimano com o belo 
texto da edição 581: ”O desenho que Delfim não pendurou 
na parede”. Pura sincronicidade, porque eu sempre penso 
nesse episodio quando o nome Trimano me vem à mente.

Ele nunca foi ao palácio entregar seu livro de desenhos 
ao poderosos de plantão, como aconteceu com outros dese-
nhistas. Mesmo porque não se trata de desenhos diluidores, 
engraçadinhos, aqueles que podem ser pendurados na parede 
para cultivar ainda mais o ego dos poderosos.

Que ele tenha seguidores.


