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OBrasil e a Coreia do Sul, dois dos prin-
cipais países emergentes do mundo, são 
governados por duas mulheres. No dia 
24 do mês passado, Dilma Rousseff e 

Park Geun-hye assinaram, em Brasília, atos de 
cooperação. Um dos acordos foi um memoran-
do de entendimento entre a companhia Vale e o 
Eximbank coreano, disposto a prover até 2 bi-
lhões de dólares em financiamento a projetos da 
antiga Companhia Vale do Rio Doce “envolven-
do empresas coreanas”.

O ato passou despercebido pela imprensa e as 
lideranças do Pará. No dia 30 registrei no meu 

blog que o dinheiro seria usado para completar o 
investimento de US$ 5 bilhões na implantação da 
siderúrgica de Pecém, no Ceará. Quatro dias de-
pois completei a análise mostrando que esse em-
preendimento significava o fim da instalação, em 
Marabá, da Alpa, a Aços Laminados do Pará.

A primeira – e até sgora única – reação pública 
foi do senador Jader Barbalho, do PMDB. Em-
bora a grande imprensa só costume dar notícias 
positivas sobre a Vale, uma de suas maiores anun-
ciantes, o Diário do Pará abriu uma exceção para 
transcrever a manifestação do seu proprietário. 
Jader não apenas se manifestou através de ofício 

CARAJÁS

A vez da Coreia
Depois do Japão e da China, é a vez da Coreia do Sul se 

beneficiar das riquezas naturais do Pará, especialmente do 
minério de ferro de Carajás. O Estado exportará matéria prima, 

mais uma vez. O sonho da industrialização acabou.
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às autoridades envolvidas na questão, 
inclusive a presidente da república, por 
ele criticada, como tem sido sua prática 
habitual nos últimos tempos: também 
fez um pronunciamento da tribuna do 
Senado, talvez a primeira neste ano.

O jornal tratou de provocar reper-
cussão para a iniciativa do senador, 
pisando em ovos, como seus entrevis-
tados. O presidente da Associação Co-
mercial do Pará, Fábio Lúcio, procurou 
atenuar o problema e esvaziar um pou-
co a reação.

Disse, com base em informações 
que lhe foram repassadas pela própria 
mineradora, que o dinheiro não será 
aplicado na siderúrgica cearense, “mas 
em outro projeto no qual a Vale tem 
interesse na área do porto cearense”. 
Em reforço, lembrou que a fábrica de 
placas de aço de Pecém “já está em fase 
final de implantação e deverá ser inau-
gurada dentro de pouco tempo, o que 
significa dizer que ela existiria da mes-
ma forma sem o citado empréstimo”.

A primeira parte da informação é 
sofismática. O banco de importação e 
exportação da Coreia deixou bem claro 
que seu financiamento se destinará a 
investimento de empresas do seu país. 
Em Pecém, o único nessas condições 
é o da aciaria, no qual a Vale e duas 
siderúrgicas coreanas, a Dongkuk e a 
Posco, estão associadas. O dinheiro do 
Eximbank completa os US$ 3 bilhões 
aplicados pelo BNDES e o valor total 
do investimento.

A segunda parte da declaração do 
presidente da ACP é correta: a Vale, 
enquanto empresa privada, tem todo 
direito de fazer os investimentos nos 
negócios que lhe pareçam mais lucra-
tivos e convenientes. Se ela preferiu o 
Ceará ao Pará (e Maranhão, que tam-
bém foi hipótese analisada), é porque 
para Pecém conseguiu atrair sócios que 
não se interessaram pelo projeto de 
Marabá.

Essa opção é coerente com o mo-
delo de exportação. O Brasil se tornou 
uma plataforma de lançamento de ri-
quezas para o exterior, daí a escolha 
do litoral e não do interior do país. É 
a opção mais conveniente para o com-
prador e também, na maioria dos casos, 
para o sócio (quando, o que é mais di-
fícil, ele não é também o comprador).

Mas então o dinheiro público, ainda 
mais quando oferecido em condições 

vantajosas, como faz o BNDES no 
mercado financeiro, tem que se subor-
dinar a uma política pública – ou então 
o governo se retira do negócio e deixa 
que os capitalistas ajam como é do seu 
estilo, assumindo os riscos do investi-
mento privado.

De forma enfática e reiterada, o 
presidente Lula disse que a implanta-
ção da Aços Laminados do Pará era 
prioridade do seu governo. Esteve em 
Marabá, em 2008, já no seu segundo 
mandato, para presidir o lançamento 
da fábrica, na companhia da gover-
nadora Ana Júlia Carepa, também do 
PT. Nessa época, já havia um enorme 
terreno terraplenado para abrigar a 
indústria. Mas Lula concluiu os oito 
anos e nada foi além. Dilma Rousseff 
o sucedeu com o mesmo discurso – e o 
mesmo resultado.

A frustração aconteceu a despeito 
de todo empenho dos dois presidentes 
e de suas equipes, vencidos pelo fator 
inexorável da inviabilidade da instala-
ção da Alpa, sem sócios e sem consu-
midor garantidos? É uma hipótese. A 
mais forte, porém, é de que esse empre-
endimento nunca foi levado a sério pe-
los seus responsáveis. Mesmo descar-
tando-se a eventualidade de má fé, que 
tem sido contumaz (e, de certa forma, 
merecida) na relação dos grandes pro-
jetos com o Estado, não havia sustenta-
ção para o negócio sem uma decidida e 
competente participação dos governos 
federal e estadual.

Eles precisariam compensar os as-
pectos vantajosos da localização de um 
polo exportador no litoral e oferecer 
atrativos para o investidor se dispor a 
ir para o “sertão”. Minas Gerais, que 
não tem acesso físico ao mar, conse-
guiu vencer esse desafio com aplicação, 
criando siderúrgicas no interior.

Outros projetos, como os de cobre 
e níquel em Carajás, se interiorizaram, 
mas por seu próprio perfil, não por 
qualquer indução do poder público. O 
Pará, segundo maior Estado minera-
dor, não seguiu o exemplo do campeão 
do setor, ainda que nos últimos anos 
o Estado tenha sido dominado pelo 
PSDB, hegemônico até recentemente 
em Minas. A política paraense se man-
teve provinciana, mesquinha e ineficaz.

A falta de investimentos na siderur-
gia foi motivo de bate-boca entre Lula 
e o então presidente da Vale, Roger 

Agnelli. Lula insistia em pressionar a 
Vale a realizar investimentos que agre-
gassem mais valor à pauta comercial 
brasileira, transformando minério em 
aço para exportação.

Em 2010, Agnelli anunciou que a 
empresa decidira investir em quatro 
aciarias: a Companhia Siderúrgica do 
Atlântico (CSA), a Companhia Si-
derúrgica de Ubu (CSU), a Alpa e a 
Companhia Siderúrgica de Pecém. 
Mas só a primeira, em parceria com a 
alemã ThyssenKrupp, saiu do papel.

A decisão parecia baseada em estu-
dos sérios, mas se revelou um negócio 
ruim. No final de 2012, a Vale teve que 
dar baixa contábil de 583 milhões de 
dólares da sua participação de 26,87% 
no projeto. A ThyssenKrupp seguiu no 
mesmo caminho. Por que, então, não 
tentar a Alpa?

A siderúrgica de Pecém, favorecida 
pelo grande porto ao lado, é de porte 
maior do que seria a de Marabá. Agre-
ga mais valor, mas nem tanto. É que as 
guseiras, mais modestas ainda na trans-
formação, se inviabilizaram, provocan-
do a quebradeira geral em Carajás e na 
sua área de influência. A aciaria cea-
rense se tornou um negócio importan-
te para as duas siderúrgicas coreanas, 
que ficarão com 80% dos três milhões 
de toneladas a serem produzidas pela 
Companhia Siderúrgica de Pecém, 
servindo-se do minério de alto teor de 
Carajás ou de Minas Gerais.

Será uma fonte cativa de país es-
trangeiro, com investimento financiado 
por bancos oficiais a juros favorecidos. 
A Coreia é também fornecedora de 
altos fornos e de outros equipamentos 
industriais, permitindo-lhe faturamen-
to comercial na operação de compra 
(de commodity) e venda do produto 
(beneficiado), e ainda ganho financeiro 
com o empréstimo.

Para o Pará, fornecedor do minério, 
e para o Maranhão, que o embarca pelo 
porto de São Luís, o empreendimen-
to coreano-brasileiro significa o fim da 
ilusão de abrigar uma usina de placas 
de aço, pela qual tanto disputaram e se 
rivalizaram. 

Por ironia, quem comandou os 
estudos das alternativas de locação 
da usina, à frente de uma consulto-
ria privada, foi o atual presidente do 
BNDES, economista Luciano Cou-
tinho, em cuja gestão a instituição fi-
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nanceira de fomento se tornou maior 
do que o Banco Mundial, aplicando 
recursos públicos na tentativa de criar 
multinacionais brasileiras e abrindo as 
riquezas nacionais às multinacionais 
estrangeiras.

O Pará, mais uma vez, vê o sonho 
se dissipar. Sofre a queda e ainda leva 
o coice – que se materializou pelo 

adiamento, mais uma vez, do lan-
çamento do edital do DNIT para o 
derrocamento do pedral do Louren-
ço. A retirada das rochas no leito do 
rio tornaria o Tocantins plenamente 
navegável entre Marabá e Belém, por 
500 quilômetros, dando pleno uso ao 
sistema de transposição da barragem 
de Tucuruí, que custou um bilhão de 

reais e é atualmente mais decorativo 
do que efetivo. A livre navegação te-
ria efeito multiplicador sobre o vale, 
mas isso constitui desenvolvimento 
interno. E o que interessa à política 
oficial é a exportação, em cujo modelo 
a função do Pará está bem definida: 
ser colônia.

Lula e a imprensa: uma relação difícil
O artigo que escrevi na semana passada no meu blog na internet (lucioflaviopinto.com.br), a propósito 

do discurso do ex-presidente Lula na comemoração do 1º de março (A imprensa segundo Lula), está 
provocando polêmica. Reproduzo aqui o artigo, as intervenções feitas no site do Observatório da 

Imprensa, que transcreveu meu artigo. Em seguida, as participações no Facebook do jornalista Miguel 
Oliveira, editor de O Estado do Tapajós, que também acolheu o meu texto. E minhas explicações, 

as mais sumárias possíveis, quando necessário para esclarecer ou contestar informações.
Leiam-se as reações e tirem-se lições e deduções delas para a formação da opinião pública.

O ARTIGO

Não há dúvida: Lula é o maior 
político em atividade no Brasil. 
Sua trajetória até a conquista 

da presidência da república, depois de 
três tentativas sucessivas mal sucedidas, 
é única e invejável. Com todos os er-
ros que cometeu e os seus atos obscu-
ros, que só agora estão sendo mais bem 
examinados, é um dos mais marcantes 
presidentes da república. Ainda relati-
vamente jovem, e apesar do câncer que 
o acometeu, podia aspirar a uma volta 
à política militante. Mas não ao posto 
de divindade, de mito intocável, de pai 
da pátria. É o que está pretendendo ser.

O ex-presidente, um dos que por 
mais tempo esteve no topo do poder 
institucionalizado no Brasil, vive um 
momento delicado. Seu passado está 
sendo revisado. A cada novo reexame, 
sua posição fica mais duvidosa. Está su-
jeito a críticas como nunca antes, para 
usar um dos seus =superlativos imode-
rados. É natural que saia da toca para se 
defender e até atacar. Não mais como 
um ator acima do alcance dos críticos.

Carismático como poucos, sagaz 
como raros, inteligente acima da média 
superior, ele esconde, quanto pode, o 
que lhe vai pelo mais íntimo. Na ava-
lanche dos seus discursos inflamados, 
contudo, não consegue camuflar o que 
se esconde por detrás da sua retórica 
de democrata e líder ponderado: a re-

sistência à crítica. Mais do que isso: a 
intolerância.

No discurso durante o ato comemo-
rativo ao 1º de maio, organizado pela 
CUT em São Paulo, ele sentenciou, 
como deus ex-machina, o alterego na-
cional, que as revistas semanais brasi-
leiras “são um lixo. Não valem nada. Pe-
guem todos os jornalistas da Veja e da 
Época e enfiem um dentro do outro que 
não dá 10% da minha honestidade”.

Imodéstia à parte, o ex-presidente 
esquece dos tempos em que era apenas 
o maior líder operário do Brasil e tinha 
a cobertura da grande imprensa. Dizia-
se então que essa grande e favorável 
atenção midiática tinha um mentor: o 
poderoso general Golbery do Couto 
e Silva, o ideólogo da “abertura lenta, 
gradual e segura” do presidente-general 
Ernesto Geisel.

Golbery, que conversava muito com 
jornalistas influentes na época (e alguns, 
ainda hoje), precisava de um nome po-
deroso na oposição, com perfil para se 
acomodar no seu modelo de democra-
cia relativa - democracia, sim, ma non 
troppo; radicalismo, é claro, mas sem 
comunistas, subversivos em particular e 
intelectuais em geral; sem ideologia, de 
preferência. Combativo, mas na bitola 
das lutas trabalhistas. No máximo, de 
causas sociais.

O jornalista que mais se aproximou 
de Lula e sobre ele pôde escrever com 

liberdade seus textos antológicos, foi o 
grande Ricardo Kotscho, que o acom-
panharia até o Palácio do Planalto e de 
lá desceria em tempo de não testemu-
nhar a ascensão do submundo do pe-
tismo, livre da lama que se espalharia 
ao redor.

A grande imprensa, que agora Lula 
vê como lixo, é a mesma de antes. Com 
a diferença, essencial para o uso dos ad-
jetivos, de que já não o serve - nem ele a 
ela, como o próprio ex-presidente bem 
observou, sem, no entanto, e como de 
regra, dar a consequência lógica às suas 
premissas ao declarar, com ênfase bis-
marckiana: “não tem um representante 
da elite brasileira que não tenha rece-
bido favor do Estado”. Para completar 
com seu testemunho: “Conheci muitos 
meios de comunicação falidos e ajudei 
porque acho que tem que ajudar”.

Alguém, na plateia, devia ter apro-
veitado o mote e gritado para o alto 
do palanque, onde se acotovelava a no-
menklatura lulista: “Dê os nomes, presi-
dente. Conte os casos”.

A autocomplacência de Lula só não 
é menor do que sua presunção de gran-
deza. O ex-presidente não conhece os 
jornalistas de Veja e Época a ponto de 
poder quantificar honestidades em sua 
análise comparativa. Nem no avanço 
que ambos fazem sobre a verdade, tor-
pedeando sua integridade, quando não 
a destroem por completo.

CONTINUA NA PÁG 4
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Quando líder operário na transi-
ção para o universo da alta política (no 
sentido físico mesmo), Lula conhecia 
bastante os repórteres. Na presidência, 
passou a conhecer mais intimamente os 
patrões desses jornalistas. Inclusive os 
falidos, que ele, pelo uso de verba pú-
blica, ajudou a levantar. Para quê? Com 
qual resposta? Submeteu-a ao conheci-
mento da sociedade?

De fato, a elite brasileira é presun-
çosa, preconceituosa, arrogante, pre-
datória e etc. Lula tentou comprá-la 
e torná-la um aliado político. Não 
conseguiu, a despeito de tantos favo-
res oferecidos, dentre os quais o de 
dar-lhe mais dinheiro do que à legião 
de deserdados alcançados pelas medi-
das populistas de inclusão social, cujo 
principal efeito foi o de proporcionar-
lhes a ilusão de se terem tornado classe 
média. Um autêntico sonho de verão, 
pelo qual pagarão caro, incomparavel-
mente mais caro do que a fileira de bi-
lionários formada durante os governos 
do PT como em nenhum momento 
anterior da república brasileira.

Lula está sendo ofendido, destratado, 
caluniado e maltratado pelo lixo jor-
nalístico? Não lhe faltam motivos para 
se julgar dessa forma. Ele prometeu no 
comício que vai reagir, por ser “bom de 
briga”. Como reagirá? Vai começar “a 
percorrer o país outra vez”. Faz bem. 
Faria melhor, no entanto, se respondesse 
às acusações, justapondo mentiras a fa-
tos, desmentindo cada item desse rol de 
ataques. Talvez assim contribuísse para 
limpar esse lixo e no seu lugar ajudasse 
a colocar uma imprensa melhor. Justa-
mente por isso, mais crítica - inclusive 
aos deuses terrenos e aos tigres de papel.

MANIFESTAÇÕES 
NO OBSERVATÓRIO
Ruy  Marcondes Garcia – Caro Lucio 

Flávio, talvez a matéria abaixo dê conta de 
responder às acusações, como você cobra. 
http://www.institutolula.org/as-sete-
mentiras-da-capa-de-epoca-sobre-lula

LúcIO Flávio Pinto – Obriga-
do pela indicação, Ruy. Li a resposta do 
Instituto Lula, que realmente desmonta 
toda a parte inconsistente da matéria de 
Época. Esse é um exemplo de texto que 
os jornalistas brasileiros devem eliminar 
da sua prática atual: editorializado, incon-
sistente, mal checado, cheio de informa-

ções incompletas ou falsas. Infelizmente, 
repórteres aceitam assinar textos que não 
são, a rigor, reportagens. São editoriais.

Graciliano Ramos devia baixar e 
expurgar tantos adjetivos; além disso, 
mal usados. E usados por determi-
nação superior e não, provavelmente, 
por convicção do autor. Contudo, mi-
nhas críticas persistem – tanto a essa 
imprensa quanto ao procedimento do 
ex-presidente no trato com a imprensa 
em geral. Espero voltar ao tema, consi-
derando a nota do Instituto Lula.

HéLIO Amaral – Com toda sin-
ceridade, nunca levei a sério os comen-
tários de Lula sobre a imprensa, sempre 
achei que os fatos falam mais que as pa-
lavras. E os fatos dizem que a imprensa 
fala o que quer impunemente.

RENATO Lazzari – Creio que 
mais pessoas têm a mesma ideia sobre 
a imprensa que Lula, caro Lucio Flávio, 
muitas mais. Creio também que quan-
do se diz “imprensa” nesse contexto se 
está dizendo apenas de uma parte da 
imprensa, mas que parece ser toda ela 
pela homogeneidade e pela hegemonia 
que estabeleceram, ao longo dos anos, 
uma meia dúzia de empresas de poder 
econômico agigantado. Mas não creio 
que essa imprensa esteja voltada para a 
desconstrução e a demonização da ima-
gem de Lula pessoalmente e sim que 
voltar-se-ia para a desconstrução e a de-
monização de qualquer um que, eleito, 
propusesse a descentralização dos pode-
res político e econômico, a democracia 
em lugar da aristocracia. Quem vinha 
“mandando” nos rumos do país desde 
sempre e até Lula era a associação en-
tre latifundiários e banqueiros, que tem 
acesso àquela “grande imprensa”.

RENATO Lazzari – Adendo: 
“Não sei, enfim, se Lula se pretende 
“um deus”. Mas tenho certeza de que, 
a quem interessa que os poderes conti-
nuem centralizados, interessa também 
transformá-lo num demônio.” A Lula 
ou a qualquer outro que fizesse o mes-
mo. Mas nada com - de novo - centra-
lizar, eleger uma pessoa para represen-
tar o mal. George Orwell inventou o 
Emmanuel Goldstein por uma razão.

BETH Fernandes · Sócia Proprie-
tária na empresa  A&B Comunicação 
Ltda. – Muito lúcido e oportuno.

ROSA Leal (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro) – Lúcio, me permi-

ta discordar de teu texto, quando dizes 
que a imprensa de hoje é a mesma da 
época que elogiava o sindicalista Lula. 
Não é não. A imprensa de hoje é mais 
venal, totalmente aética, manipulado-
ra, sem nenhuma capacidade crítica, 
sem formação intelectual, sem conhe-
cimento histórico. Há poucos como tu. 
Pouquíssimos, raros mesmo. Os exage-
ros do discurso do Lula no 1º de Maio 
ficam por conta do clima emocional. 
Mas, na essência, ele tem toda a razão.

LúcIO Flávio Pinto – Ainda bem 
que temos este ambiente pluralista, 
que estimula debates sérios. Prezo as 
opiniões dos que discordam de mim e 
endosso algumas das críticas que fa-
zem à imprensa, sobretudo pelo abuso 
dos adjetivos e dos juízos de valor em 
prejuízo dos fatos. Essas restrições não 
tocaram no que considero importante: 
a necessidade que tem o ex-presidente 
Lula de dar os nomes das empresas de 
comunicação falidas com as quais ne-
gociou, qual o tipo de ajuda que deu 
a elas e qual o resultado desse investi-
mento. Com esses esclarecimentos ele 
contribuiria para melhorar o nível da 
cobertura sobre o tema.

LuIz cláudio cunha - Jornalista, 
Brasília, DF – Lúcio Flávio Pinto, sem-
pre lúcido e brilhante, com a precisão e 
o equilíbrio do grande repórter que é, 
referência permanente contra este jor-
nalismo editorializado e partidarizado 
que rebaixa a imprensa brasileira e que 
desperta os instintos mais primitivos 
dos leitores. Leiam e aprendam com 
Lúcio Flávio. Agora e sempre. 

RENATO Lazzari – Quanto ao 
“tipo de ajuda”, Lúcio, Lula foi bem explí-
cito naquele discurso: financiamento pelo 
BNDES, mas só para aquelas empresas 
cuja situação atendia aos requisitos. O re-
sultado desses investimentos são, por um 
lado, o fortalecimento das empresas que 
os tomaram e, por outro, os juros que o 
BNDES contratou e que quero crer que 
as empresas estão pagando.

Agora o nome das empresas ali ele 
não disse e talvez nem viesse ao caso, 
o ponto ali era que sob o governo do 
PT o estado brasileiro socorre empresas 
independentemente do ramo e até do 
produto. Mas para bom entendedor... 
“prédio” sugere a Abril, uma empresa 
que se dedica explícita e intensamente 
ao antipetismo e que devolveu o prédio 

https://www.facebook.com/ruy.marcondesgarcia
http://www.institutolula.org/as-sete-mentiras-da-capa-de-epoca-sobre-lula
http://www.institutolula.org/as-sete-mentiras-da-capa-de-epoca-sobre-lula
https://www.facebook.com/people/L%C3%BAcio-Fl%C3%A1vio-Pinto/100003802071038
https://www.facebook.com/helio.amaral.524
https://www.facebook.com/rmlazzari
https://www.facebook.com/rmlazzari
https://www.facebook.com/beth.fernandes.75
https://www.facebook.com/pages/S%C3%B3cia-Propriet%C3%A1ria/128681763843819
https://www.facebook.com/pages/S%C3%B3cia-Propriet%C3%A1ria/128681763843819
https://www.facebook.com/rosa.leal.33
https://www.facebook.com/pages/Universidade-Federal-do-Rio-de-Janeiro/109442119074280
https://www.facebook.com/pages/Universidade-Federal-do-Rio-de-Janeiro/109442119074280
https://www.facebook.com/rmlazzari
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de sua sede à Previ, de quem alugou por 
muito tempo. Mas também pode ser 
que se referisse à Globo, que financiou 
seu prédio em São Paulo, inaugurado 
em 2007, também pelo BNDES. E que 
se é apenas moderadamente antipetista 
na TV aberta, no jornalismo da Globo 
News é aberta e francamente antipe-
tista. Agora, sobre o “falidas”, eu iria 
no que disse Rosa Leal acima: poria o 
exagero na conta do calor do discurso 
porque, se essas empresas não estavam 
contábil e juridicamente falidas, bem... 
teriam feito o que fizeram sem o finan-
ciamento pelo BNDES?

Por último, deixo a questão: será 
que o que os gestores e editores dessas 
firmas de comunicação fazem poderia, 
sem prejuízo ao aprofundamento do 
debate, ser resumido como “abuso de 
adjetivos” e “juízos de valor em prejuí-
zo dos fatos”?

O pessoal gosta de citar o Mil-
lôr – “Imprensa é oposição, o resto é 
armazém de secos e molhados” – mas 
oposição ao que? Oposição à oposição, 
me parece, já que o PT, como qualquer 
outro partido orientado às questões so-
ciais que tivesse sido alçado ao poder 
institucional, mesmo eleito está é se 
opondo ao ordenamento de poderes “de 
facto” (e não “de jure”) que temos vivi-
do no Brasil desde sempre. A verdadei-
ra oposição, a “de facto”, está se dando 
entre os progressistas e os reacionários. 
E esses jornais se alinham com quem?

Além do que a imprensa a que es-
tamos nos referindo é oposição apenas 
onde o PT é situação? Você acompa-
nhou o Estado de Minas, alinhadíssimo 
com o OESP, a Abril, a Globo etc., 
durante o governo Aécio? Ali a im-
prensa não era imprensa, era secos e 
molhados, é isso? Enquanto no âmbito 
federal é imprensa? Os mesmos órgãos, 
as mesmas firmas, a mesma orientação? 
Creio que o que essas empresas fazem 
é muito além de abusos gramaticais ou 
semânticos, que você acha?

GILBERTO de Oliveira – Não 
concordo com a afirmação de que 
Lula ataca “a imprensa” ou, como diz 
o autor do texto, “as revistas semanais”. 
Quanto a essas, Lula só atacou duas. 
Justamente aquelas que não param de 
qualificá-lo de corrupto. Ora, se você é 
chamado de corrupto vai ficar calado? 
Jornalistas sérios não deveriam se sen-

tir ofendidos quando um político ataca 
este ou aquele órgão de imprensa. Se 
você é honesto no seu ofício, os ata-
ques não o atingem.

LúcIO Flávio Pinto – Caro Gil-
berto: não escrevi o artigo por me sentir 
ofendido nem para defender as duas re-
vistas semanais que Lula atacou (podia 
se estender à Istoé, mas, nesse caso, ela 
não o visou na edição em curso). Foi 
para discutir as ideias do ex-presidente 
e estimular reações como o debate que 
estamos travando. Lula podia ter dado 
os nomes das empresas de comunicação 
falidas que ajudou e dizer a forma da 
ajuda. Faria muito bem ao país em geral 
e ao jornalismo em particular. Entendi-
mento de bastidores para quem possui 
tal desapreço pela grande imprensa não 
é aceitável.

RENATO Velloso – Trabalha na 
empresa Aposentadoria do INSS – 
Quem inventou o Frankenstein, teve 
depois que lidar com ele... se bem me 
lembro da história o cara ganhou vida 
própria e... no caso do Ex de má cata-
dura... nós é que tivemos que nos arran-
jar! Golbery, Golbery... droga !!!!

cOMENTÁRIOS 
NO FACE DO MIGUEL
Anderson Dezincourt  – E Lúcio 

Flávio Pinto acertou em cheio a sober-
ba lulista. Boa leitura.

RuTH Rendeiro – Uma boa refle-
xão. Ler amplia os horizontes e ajuda 
a ter nossas próprias opiniões. Leiam!! 
Lúcio Flávio Pinto sempre nos insti-
gando a ir mais além.

JOãO Renato Aires De Mendon-
ça – Ensandecido!

RuTH HELENA Guimarães 
Vieira – Com todo o respeito ao que-
rido Lucio, perseguido e vítima da 
justiça paraense, embora super bem 
escrita, como é de sua notória compe-
tência, a matéria é de um anti-petis-
mo, como ele sempre demonstrou ser. 
Então, desculpa, mas não é isenta, nem 
imparcial. E Lula responde sim, aos 
ataques e “denúncias” da grande mí-
dia. O problema é que os espaços são 
reduzidos e nada do que ele responda 
tem, como deveria ser, a mesma pro-
porcionalidade. Aqui vai um exemplo, 
alguém leu na midiazona?

ANGELA Serra Sales – Obrigada, 
Ruth. Estava aqui sem saber como pe-

dir pra o Miguel me desmarcar dessa 
post. Com todas as escusas ao Lucio , 
além da “descontextualização” do que o 
Lula disse, acho que aqui também te-
mos um ranço de discriminação social: 
se não somos cultos, eruditos ou “titu-
lados” não temos o direito de ser líder.

Minha resposta – Peço à Angela 
para citar o trecho do meu artigo com 
um ranço de discriminação social. Li, 
reli, tresli e não encontrei. Nem no tex-
to nem em mim.

ANGELA Serra Sales – Agora, 
Miguel Nogueira de Oliveira , por fa-
vor, meu amigo, me desmarca.

ANA Lúcia Prado – Talvez o que o 
meu querido Lúcio tenha deixado pas-
sar é que hoje a grande imprensa brasi-
leira está numa cruzada insana contra 
a esquerda. Na minha visão diagonal, 
grande parte do jornalismo contem-
porâneo sofre de uma preguiça enorme 
de bem apurar, há um descomprimisso 
com a precisão e um deszelo pela busca 
da verdade. Quem sabe, o Lula esteja 
mesmo a se referir a essa mídia que re-
almente nos envergonha?

JOãO Renato Aires De Mendonça 
– Tá bom... Lula é um “anjo de candura”...

GISELLE Alho – Concordo com 
Ruth Helena Guimarães Vieira e An-
gela Sales. Dá licença?

Minha resposta – Parafraseio os 
versos de Bandeira: não precisa de li-
cença, entre, meu anjo. A polêmica, 
como o táxi, é livre.

LúcIA de Mendonça – Eu rio 
alto! Lol!

JOãO Renato Aires De Mendon-
ça – Ria, Lúcia de Mendonça... ria alto, 
talvez o ato de rir seja tudo o que restou 
para tentar abafar os gritos de revolta 
de dezenas de milhões de brasileiros... 
que ao contrário da sobra, da rebarba, 
do babujo de uma ex maioria... está 
ganhando consciência após 12 anos de 
mentiras, de roubos, de corrupção... do 
erário nacional.

JOãO Renato Aires De Men-
donça – “Eles”... que já não são mui-
tos... ainda tentam, lutam, se esforçam 
em acreditar... se agarrando em qual-
quer “fio de esperança”... que o PT e 
seus maquiavélicos Lula e Dilma es-
tão sendo injustiçados, perseguidos 
por uma imprensa golpista... liderada 
em... uma teoria conspiratória por 
grupos econômicos poderosos e por 
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uma nunca especificada elite branca 
que desejam escravizar o proletariado. 
Mas, um detalhe está sendo esqueci-
do... os donos destes grupos poderosos 
estão presos ou sendo investigados. 

JOãO Renato Aires de Mendonça 
– Por isso que eu rio em Árabe (não há 
nada mais escroto que rir em Árabe)... 
Hamashamashamas...!

FÁTIMA Duarte Gonçalves – 
Acho que é um bom debate. Lembro 
muito do filme que assisti como es-
tudante de jornalismo e sempre passo 
para meus alunos: Todos os homens 
do presidente. Ele mostra o rigor com 
que os dois jornalistas investigaram o 
ex-presidente americano Richard Ni-
xon. Aquilo foi um exemplo de jorna-
lismo responsável e comprometido em 
se aproximar da verdade, um jornalis-
mo baseado em provas concretas. Infe-
lizmente, hoje, o jornalismo (o Lúcio é 
uma das raras exceções) simplesmente 
se contenta em transmitir declarações. 
Como diz o Caco Barcelos, é um jor-
nalismo declaratório.

ALINE Brelaz – Sinceramente 
Miguel nessa guerra não há mocinhos.

cOMENTÁRIOS 
NO BLOG
LENIN Araújo – Temos como 

fato insofismável a corrupção do PT. 
Aqueles que vão apontar os problemas 
têm, eles mesmos, muito mais proble-
mas que os apontados no PT, além de 
parecer que o PT está sendo execrado 
por querer fazer parte de algo que já 
vem de muito estabelecido no pais. E 
ainda, o PT estabeleceu como estraté-
gia políticas de viés claramente popu-
lar o que enfureceu de vez a chama-
da “oposição”. Como existem figuras 
inimputáveis nessa dita oposição, pode 
parecer aceitável que aquele que tem 
menos sangue nas mãos deva ser con-
siderado o que mais tem razão.

REGINA Feio – Desculpe, Lúcio. 
Tenho por você um respeito imenso, 
até por achar que seja um dos últimos 
jornalistas que fala o que pensa, sem 
ter que agradar a alguém ou a todos. 
Mas tenho que creditar meu apoio 
aos comentários discordantes da sua 
matéria. A imprensa hoje na grande 
maioria, não é capaz de informar e sim 
de formar opiniões que venham ao 

encontro de seus interesses. Converso 
sempre com a Ana Lúcia Prado sobre 
isso. Permita-me discordar de você. 
Não acho que o PT tenha tomado os 
rumos que nós esperávamos, mas pre-
cisamos entender que este país melho-
rou socialmente e não vejo a imprensa 
brasileira interessada em publicar isso. 
Desculpe também, mas o Lula, além 
dos predicados que você citou nos 
parágrafos iniciais de seu texto, é a 
pessoa com a coragem de falar aber-
tamente da venal e hipócrita imprensa 
brasileira.

LúcIO Flávio Pinto – Você tem 
todo direito de discordar e, nos termos 
elevados em que você manifesta a sua 
divergência, isso é muito bom. Sugi-
ro-lhe um teste: vá atrás das declara-
ções do Lula desde que ele assumiu a 
presidência da república. Verifique sua 
hipótese. de que ele fala abertamente 
sobre a imprensa brasileira. Não fa-
lou no pronunciamento que comentei. 
Devia ter dado os nomes das empresas 
de comunicação falidas, dos termos 
dos acordos que fez com elas e de onde 
veio o dinheiro.

Contramão
A China experimenta uma 

desaceleração do seu cresci-
mento econômico. Ainda as-
sim, sete vezes maior do que 
o do Brasil. Os chineses são os 
nossos maiores parceiros co-
merciais. É uma frente jorna-
lística de extrema importância. 
Deveria fornecer informações 
exclusivas ou abordadas de um 
ponto de vista dos interesses 
nacionais. No entanto, a Folha 
de S. Paulo decidiu fechar o seu 
escritório em Pequim.

Está certo que a crise do 
jornal impresso impõe redu-
ção de custos. Mas uma con-
tração exagerada e imponde-
rada, que distancia o veículo 
das necessidades do seu públi-
co, piora ao invés de aliviar a 
situação. Quem mantém a lei-
tura do jornal em papel é um 
público mais exigente. Quer 
algo mais (e profundo) em 
relação às mídias mais ime-
diatas. A imprensa brasileira 
prefere se nivelar por baixo, 

apostando na saída mais fácil, 
barata e mediata. Pode se dar 
muito mal.

Jornalismo, decididamente, 
não é isso. 

E agora?

No Pará funcionam 35 
unidades particulares de 

ensino superior, algumas delas 
na condição – real ou formal – 
de universidades. Quantas so-
breviverão com a redução em 
50% dos contratos de finan-
ciamento que o governo fede-
ral concedia aos seus alunos? 
Esta é a questão que a atual 
crise do Fies provoca.

Todas essas escolas – isola-
das ou agrupadas – adotaram 
o Fies como fonte decisiva do 
seu faturamento e da admis-
são de estudantes. Elas espe-
ravam uma verba de cinco bi-
lhões de reais para este ano. O 
programa atingiu a metade e 
fechou a carteira, 
embora 250 mil 
estudantes ainda 
batessem à sua 

porta (digital). Os candidatos 
tentam ultrapassá-la através 
da justiça de primeiro grau, 
que determinou a reabertura 
dos contratos, decisão sujeita 
à revogação através de recurso 
a instância superior.

Para uma parcela o preju-
ízo é ficar de fora da univer-
sidade. Provavelmente esses 
candidatos não têm recursos 
próprios para bancar as men-
salidades e novamente ficarão 
marginalizados. Só lhes resta 
tentar o ensino público atra-
vés das reservas de cotas. A 
facilidade de ingressar na rede 
particular lhes comprometeu 
a capacidade de competir.

Para outra parte, o pro-
blema é a não renovação dos 
contratos em andamento, o 
que se traduz por inadimplên-
cia. Como eles reagirão quan-
do vier a conta, que não será 
pequena?

O que parecia 
a grande parceria 
público privada na 
educação, virou frus-

tração. O mundo dos estu-
dantes e das escolas caiu por 
imprevidência do governo. É 
um dos efeitos da venda de 
fantasia como realidade no 
ano passado para reeleger a 
presidente Dilma Rousseff. 
O lençol do orçamento en-
curtou para tantos corpos 
por abrigar.

Até agora foram assinados 
mais de 1,9 milhão de con-
tratos com 1,6 mil institui-
ções desde a criação do Fies 
em todo Brasil. Dá média 
superior a mil contratos por 
unidade. Quase um terço dos 
beneficiados cursou engenha-
ria (quase 50 mil contratos), 
direito e administração. O 
MEC diz que são os melho-
res cursos, pelos quais as op-
ções cresceram sensivelmente. 
Seria a prova da melhoria da 
qualidade do ensino superior 
graças ao Fies.

Se evolução houve mes-
mo, ela está ameaçada pelo seu 
próprio sucesso, que o governo 
não conseguiu sustentar.

https://www.facebook.com/airesdemendonca?fref=ufi
https://www.facebook.com/2105b?fref=ufi
https://www.facebook.com/aline.brelaz.9?fref=ufi
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Quem é o índio, afinal?
 

Neste artigo, leitora que preferiu se manter anônima usou a 
ironia para relatar uma situação que exemplifica o abandono 

do patrimônio arquitetônico e histórico de Belém.

Digamos que a Cidade Velha é o nosso “Forte Apa-
che”. A Civviva [Associação    Cidade Velha Cidade 
Viva] seria a tribo de índios Tupinomais,  que de-

fendem o  Forte. A cavalaria, ahhh, esta é composta dos fun-
cionários públicos, vereadores, nobres representantes e mais 
Civilizadores, ou seja, de gente de origens várias, que nem 
sempre defende o Forte. Os Saloons são os órgãos públicos, 
e os Construtoras querem ser os donos dos Saloons. 

A nossa democracia está assim formada. Pois bem, o faro-
este caboclo começa a funcionar bem antes da independên-
cia de Porto Arthur e depois se desenvolveu e se transformou 
numa potente Amigocracia, que o Morubixaba Barata deci-
diu incentivar e desenvolver, desde quando chegou por esta 
bandas, nos idos anos 30 do século XX.

Nessas alturas, a nível nacional decidem que a nossa ‘cur-
tura’ tinha que ser salvaguardada e criam o pai do Iphan, que 
a bem pouco serviu, ao menos na terra dos Tupinomais.

(De fato, nos primeiros dias do golpe militar, um oficial 
da Aeronáutica cismou com o painel de mosaico do novís-
simo aeroporto de Belém, executado por Douglas Marques 
de Sá, e mandou derrubar a obra da noite para o dia. Tinha 
60 m2; era de 1957, feito todo em pastilhas de vidro. A ele 
seguiu o Grande Hotel, o jardim/quintal do Palácio dos Go-
vernadores construído por Landi, o prédio da Booth Line e 
tanta casas da Cidade Velha, com ou sem azulejo...).

Entre golpes vários, e perdendo pedaços de história e de 
floresta, chegamos aos anos 90. O Forte Apache de Belém – 
‘parauara’ expropriada da aldeia de índios Tupinomais pelos 
idos do século 17 – foi tombado pelo Município em 1994 e 
pelo Iphan em 2012. Qual o motivo dessa tomada de posição 
por parte dos Brancos da corte do rei de Porto Arthur? A 
preservação, a proteção, a salvaguarda da nossa historia; da 
nossa memória; do nosso meio ambiente. Tudo aquilo, ou 
quase, que tem a ver com a nossa identidade, foi levado em 
consideração nessa ocasião.

Em ambos esses momentos, ditas leis foram hosanadas 
nas Alturas porque consideradas justas por muitos cida-
dãos. A elas deveria seguir, porém,  uma regulamentação a 
fim da gestão das ações e atos em tal área...e isso não vimos 
acontecer.

Aí começa o  Faroeste da nossa Amigocracia, pois nem 
o Plano (Diretor)Cacique anterior, nem o atual, tiveram, 
também, todos os seus artigos regulamentados. Começamos 
então a ver propostas de aumento do gabarito; construções 
que poderiam ser consideradas abusivas, que continuavam a 
ser construídas; conselhos vários, previstos nas normas, mas 
inexistentes. 

Nessa área tombada, os cavalos e as charretes deveriam 
ter sua passagem proibida, não somente por causa da polui-
ção que provocavam, mas também para evitar a trepidação 
dos prédios que a lei queria salvaguardar, mas isso não foi 

feito. O resultado foi o aumento dos danos nas construções 
históricas que deviam ser protegidas... e cadê dinheiro para 
defende-las do degrado? Para restaura-las? Ou, cadê vontade 
política pra cuidar da nossa historia... tombada?

Quando apareceu a lei do programa Monumenta, os mo-
radores do Forte Apache não tiveram acesso ao financiamen-
to para restaurar sua oca, porque resultavam herdeiros, e não 
proprietários.

Projetos de novas construções ou atividades eram auto-
rizados sem se preocupar com a falta de estalagem seja para 
os veiculos dos  proprietários seja para clientes dessas novas 
atividades. E isso era feito apoiado no fato de as leis não 
preverem tal necessidade e também por não serem regula-
mentadas. E a cavalaria pública e os pretendentes donos dos 
Saloons  aproveitavam dessas falhas para ignorar o que esta-
beleciam as leis de tombamento.

Pelos corredores dos Saloons, os pretendentes a Tuxauas 
Mirins (vereadores)  tentam descobrir modos para modificar 
o Plano Cacique, digo, Plano Diretor.

Aumentou o número de cavalos, mas as ruas continua-
ram as mesmas, que acabaram ficando estreitas para a nova 
quantidade de meios de transporte. O trânsito ainda piorou 
com a ajuda dos jegues, que começaram a fazer concorrência 
às charretes, muitas das quais velhas caquéticas.

E os índios? Sacrificados no Forte, tendo que suportar 
poluição sonora e ambiental. A tribo escrevia, denunciava, 
reclamava sem resultados concretos. Não podiam ser estala-
gens a causa do tombamento da área, e viam, admirados, a 
aprovação de atividades que atraem muita gente, vir concor-
rer com o uso das calçadas de liós, qual estacionamento de 
seus cavalos.

Os índios viam também passar e estacionar nessas calça-
das os bisontes com mais de vinte pneus... e eles terem que 
andar pelo meio da rua, a causa da calçada ocupada, às vezes 
até por mesas e cadeiras.

A tribo inteira notava que as calçadas tinham mudado sua 
razão de existir. Tinham nascido para uso de pedestres, como 
previa o Código de Postura (art. 30) e agora era o que menos 
acontecia. Além de estreitas e ocupadas, às vezes, por postes e 
outros equipamentos, agora eram, também, extensão de lojas, 
bares, restaurantes, segundo um decreto (nº 26578/94), que, 
mesmo se as normas do direito proíbem, foi utilizado para 
modificar uma lei – e nenhum secretário municipal ou fun-
cionário publico, formado em direito, notou esse absurdo. Se 
vê que faltaram a muitas aulas na faculdade. 

Quem era o índio nessas alturas?
Os pretendentes donos dos Saloons tinham recorrido aos 

tuxauas mirins para obter regalias frente aos artigos não re-
gulamentados do Plano Cacique. Não só a orla do Forte, po-
rém, mais para longe, também queriam abusar... e consegui-
ram criar um corredor de “palitos” – “ocas superpostas” – que 
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impediam a ventilação da cidade. Queriam, porém, chegar 
até a área do Forte.

Ocas antigas eram derrubadas para fazer estalagem para 
os cavalos dos endinheirados. Azulejos caríssimos eram que-
brados em segredo para deturpar o patrimônio histórico e 
modificar o uso daquela determinada oca.

Com todos esses exemplos, sejam os tuxauas como os 
morubixabas de outras tribos se juntaram àqueles do Forte 
Apache e se perguntavam: onde está a preservação do patri-
mônio ambiental e a valorização do patrimônio arquitetôni-
co, artístico, cultural e ambiental do Município, que deveria 
ser feita através da proteção ecológica, paisagística e cultural, 
prevista no artigo 116 da Lei Orgânica do Município? Por 
que foi que tombaram, então?

Em reunião no Forte Apache, ficou decidido que iriam 
procurar seus direitos e começaram a fazê-lo através da verifi-
cação de toda a documentação e o confronto com o que pre-
viam todas as leis. Que choque foi descobrir a realidade. Tinha 
sido criada uma rede de proteção local para defender a orla, o 
nosso patrimônio e o cidadão, mas ninguém a aplicava. A per-
plexidade apareceu no viso de todos os tuxauas e morubixabas 
quando um determinado acervo de certezas se delineou.

Evidente era a alternância de éticas ou então aquele com-
portamento denotava a existência de códigos dúplices. Tu-
xauas e morubixabas partiram para a luta. As falhas desco-
bertas foram selecionadas e iniciaram as quereles.

A orla da maloca devia ser salva dos abusos que estavam 
fazendo. Satisfações foram tomadas, respostas contraditórias 
foram dadas. A Cavalaria Pública dos Saloons se muniu de 

respostas contrastadas pelos índios. Foram reapresentados 
projetos, aprovados, refeitos, desmentidos... e os índios insis-
tiam. E ainda tinham coragem de insistir nos erros.

Nos Saloons pululava a cavalaria em reuniões. Foram re-
feitos pareceres; faltavam documentos; as medidas estavam 
erradas... e, entre si, se acusavam uns aos outros.  Frente a 
tantos erros e contrastes, acabaram embargando a obra.

E de um Saloon parte o convite para a tribo dos Tupí-
nomais e companhia... uma diligência na orla precisava ser 
feita. E uma manhã, lá fomos nós, índios de várias tribos, 
para um confronto com os brancos.  Encontramos todos lá 
a  medir a rua, o terreno... a distância de dois anos, depois de 
terem dado as autorizações.

É o caso de perguntar: Quem é o índio, afinal? 
Um lindo cocar feito especialmente com penas de urubu 

do Veropa para quem acertar a resposta.

Glossário
Cavalos: automóveis
Jegues: vans
Charretes: os ônibus 
Bisonte: caminhão
Estalagem: garagem
Oca–residência: casas
Tuxauas Mirins: Vereadores 
Plano Cacique: Plano Diretor  
Saloons:  os órgãos públicos

E se  os donos dos saloons  forem as  construtoras? Afinal, 
nos salons acontecia de tudo do certo ao errado!

Hidrelétricas em atraso têm prejuízo ainda maior
Em 2010, o consórcio Norte Energia 

venceu a concorrência para a concessão da 
hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, 
no Pará. A empresa se comprometeu a for-
necer 3.199 megawatts médios de energia 
de um total de 11,3 mil MW de potên-
cia total (mas raramente atingida durante 
o ano, por falta de água nos seis meses de 
menos chuva) para o mercado regulado. A 
entrega da energia ocorreria a partir de 28 
de fevereiro deste ano.

O cronograma da obra, porém, atrasou, 
por causa de decisões judiciais (em 24 ações 
propostas contra a usina pelo Ministério 
Público Federal), de atos do poder públi-
co, de greves e de ocupações nos canteiros 
de obras. A concessionária pediu então à 
Aneel a exclusão de 441 dias de atraso na 
implantação do sítio Pimental (onde ficará 
o vertedouro principal da barragem) e de 
365 dias para o sítio Belo Monte (onde es-
tará a casa de máquinas, com 18 enormes 
turbinas), o que a isentaria da obrigação de 
adquirir energia no curto prazo para cum-
prir os contratos com as distribuidoras.

Solicitou ainda a alteração do crono-
grama de entrada da primeira máquina de 
28 de fevereiro de 2015 para 14 de abril de 
2016. A última unidade geradora passaria 
de 31 de janeiro de 2019 para 1º de janeiro 
de 2020.

No dia 28 do mês passado, a Agência Na-
cional de Energia Elétrica negou os dois pedi-
dos, exigindo que a Norte Energia comprasse 
de terceiros a energia que não está em condi-
ções de entregar aos contratantes.

O relator do processo na agência, José 
Jurhosa, argumentou que a postergação do 
cronograma da usina e a retirada da obrigação 
de recomposição de lastro agravaria o impac-
to financeiro sobre as concessionárias de dis-
tribuição, com reflexos diretos sobre os seus 
consumidores, já onerados por outros custos 
repassados às tarifas já neste ano e com previ-
são para 2016. Para a exclusão de responsabili-
dade, a empresa teria que comprovar a relação 
entre os fatos alegados e o comprometimento 
da implantação da obra, o que não teria feito.

A mesma decisão foi adotada em relação 
à Santo Antônio Energia, que pediu o reco-
nhecimento de 107 dias ou, no mínimo, de 
84 dias, período em que ficaria isenta dos 
impactos financeiros decorrentes do atraso na 
antecipação do cronograma de construção da 
sua usina no rio Madeira, em Rondônia. Os 
contratos tinham início de suprimento em ja-
neiro de 2013.

Em maio daquele ano, a empresa queria 
o ajuste do seu cronograma à entrada em 
operação do linhão do Madeira, que levará a 
energia até São Paulo, com tratamento simi-
lar ao dado pela Aneel à Energia Sustentável 

do Brasil em relação à hidrelétrica de Jirau, 
também no Madeira. O pedido incluiu ain-
da a não aplicação de qualquer penalidade ou 
encargo contratual ou regulatório.

Na analise do processo, o relator André Pe-
pitone alegou que a greve em si, motivo apre-
sentado pela concessionária para justificar o 
atraso, não isenta a empresa de responsabilidade 
por problemas no cumprimento das obrigações 
contratuais, embora ela tenha argumentado so-
bre a ilegalidade dos movimentos e os atos de 
violência, que exigiram a atuação da Força Na-
cional de Segurança no canteiro de obras.

A Santo Antônio diz que a decisão lhe 
causará prejuízo de 2,6 bilhões de reais, que 
lhe acarretará mais problemas porque fechou 
2014 com prejuízo de R$ 2,2 bilhões. “Santo 
Antônio está prestes a ruir”, disse à imprensa 
o presidente da empresa, que tem como só-
cios as estatais Furnas e Cemig, a  Odebrecht, 
Andrade Gutierrez e Caixa FIP Amazônia 
Energia. A operação da hidrelétrica começou 
em março de 2012.

A mesma exigência foi feita à Energia 
Sustentável do Brasil, responsável pela im-
plantação da hidrelétrica de Jirau, de potência 
igualmente no eio Madeira, equivalente à de 
Santo Antônio (3.750 MW). André Pepitone, 
que também relatou esse processo, não soube 
informar qual é o valor a ser pago pela empresa. 
Mas será alto também.
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Jornalismo de combate 
e a visão da academia

Reproduzo a seguir a primeira parte de um artigo que o sociólogo 
Benedito Carvalho Filho, professor da Universidade Federal do 

Amazonas, escreveu a propósito de uma tese apresentada na Ufam 
com base no meu jornalismo. Espero que o texto anime a relação, 

geralmente conturbada, entre a academia e o jornalismo.

No dia 24 de abril de 2015 o estudante do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia, Evanilson San-
tos Andrade, defendeu a monografia denominada 

Amazônia: A nova colônia – A Trajetória de luta de Lúcio Flá-
vio Pinto no contexto amazônico. 

Em primeiro lugar, considero muito salutar que um estu-
dante, seja de graduação ou pós-graduação de uma universi-
dade amazônica volte seu interesse para o estudo de autores 
(do passado e do presente) que contribuíram (e vêm contri-
buindo) para estudar a Amazônia, seja no campo da cultura, 
como no da sociologia, história e antropologia. 

A nossa pós-graduação não pode ficar indiferente a esses 
autores e seus estudos devem servir de estímulo para a produ-
ção de novas ideias e conceitos, sempre aberto a debates, pois é 
através deles que surgem novas e criativas perspectivas que nos 
ajudarão pensar e repensar a realidade onde estamos inseridos, 
principalmente numa região como a Amazônia, onde prevale-
cem ideias exóticas e um imaginário que, na maioria das vezes, 
nada tem a ver com a diversidade desta vasta região.  

Somos uma colônia dentro desse mundo globalizado? A 
ideia de Amazônia não terá nascido dentro de um contex-
to globalizado, que desarticulou e dizimou toda uma cultura 
milenar durante todos esses séculos? Como compreender os 
seus nexos econômicos, políticos e culturais? O que é estru-
tural, histórico, e os que são as representações que os atores 
sociais que aqui vivem fizeram (e fazem) de suas existências e 
do contexto social em que viveram e vivem nos dias de hoje?   
Que narrativas têm sido produzidas por seus estudiosos ao 
longo do tempo? É o “paraíso perdido”, como na representa-
ção euclidiana, que está à “margem da história”, ou a “ultima 
fronteira” colonizada e saqueada pelo capitalismo selvagem 
e predador nessa época de financeirização em que vivemos? 
Como podemos vislumbrar seu futuro? 

Foi esse foi um de seus “demônios” (para usarmos uma 
expressão do professor Marcelo Seráfico, um dos professores 
arguidores) que Evanilson Santos teve de enfrentar durante 
o debate ocorrido no dia 24 de abril na sua defesa. “Demô-
nios” (ou “visagens”, para usarmos um termo bem regional), 
diga-se de passagem, que atormentam vários pesquisado-
res quando enveredam pelo campo da pesquisa, tentando 
compreender a realidade social com toda sua complexidade, 
como é o caso da Amazônia. 

A Amazônia objeto de pesquisa 
 Em primeiro lugar, considerei oportuna a escolha feita 

pelo pesquisador em focar a sua atenção no significado do 

vasto e polêmico trabalho que o jornalista e sociólogo pa-
raense Lúcio Flávio Pinto vem desenvolvendo desde longas 
décadas na Amazônia e que tem repercutido nacional e in-
ternacionalmente, apesar de poucos, principalmente aqui no 
Amazonas, conhecerem as suas obras. 

Lúcio Flávio Pinto edita quinzenalmente um pequeno 
jornal chamado Jornal Pessoal, que já ultrapassou mais de 
quinhentas edições. Nele, não só trava duros embates com as 
oligarquias regionais, como também já publicou vários livros, 
como relata Evanilson na sua dissertação, a maioria deles 
editados em Belém do Pará. Narra nessas publicações não 
somente os rastros da destruição (título de um de seus livros), 
mas os dilemas sociais e existenciais (muitas vezes trágicos) 
de ser jornalista numa região colonizada, onde a verdade e os 
fatos são normalmente ocultados pela pequena, mas podero-
sa e violenta oligarquia.

É ela que dita as ordens para a bugrada, característica, ali-
ás, da história deste país, onde, como pensava com certo oti-
mismo o sociólogo Francisco de Oliveira, em 2002, teríamos 
varrido da cena política “algumas velhas e novas oligarquias 
e umas quanta sinistras personalidades em si mesmo oligár-
quicas”. E perguntava: “Podemos esperar não voltar a ver 
os controladores de pequenas e vastas regiões e essas caras 
medonhas na política ostensiva, e no controle de bastidores 
do acesso a bens públicos e recursos estatais, velhas e novas 
raposas do patrimonialismo brasileira?” (Ver o artigo Adeus 
Oligarquia). 

Treze anos depois, nessa rocambolesca história brasileira, 
as velhas (e novas) raposas estão ai como podemos observar 
no atual cenário brasileiro e a Amazônia, em particular.

Lúcio Flávio faz, como ele mesmo afirma, um jornalismo 
na linha de tiro, enfrentando grileiros, madeireiros, intelectu-
ais, donos de jornais, governantes, as velhas e novas raposas, 
assim como intelectuais e, por isso,  paga um preço alto, pon-
do em risco a sua própria vida. 

Acompanhando a sua trajetória, percebe-se que o jor-
nalista e sociólogo faz parte de uma geração que alguns 
chamam de “romântica” – hoje em extinção – para a qual 
a existência e a consciência estão embaladas pelo desejo de 
mudança, pela utopia e um compromisso histórico, ético, na-
quele sentido de que nos falava Marx, quando afirmava nos 
seus anos perigosos de vida nômade de juventude que “a his-
tória chama estes de grandes homens que se enobrecem trabalhan-
do pelo universal. A experiência louva como mais feliz aquele que 
tornou mais pessoas felizes. A própria religião ensina que o ideal 
pelo qual lutamos se sacrificou pela humanidade, e quem ousaria 

CONCLUI NA PÁG 10
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negar tal afirmação? Quando escolhemos uma vocação na qual 
podemos contribuir para a humanidade, os fardos não podem do-
brar porque eles são apenas sacrifícios para todos. Então, não ex-
perimentamos nenhuma alegria pequena, limitada, egoísta, mas 
a nossa felicidade pertence a milhões, nossos feitos serão silenciosos, 
mas eternamente eficazes, e lágrimas ardentes de homens cairão 
sobre nossas cinzas”. 1 

O jornalista e sociólogo, nos seus 65 anos, enfrentou (e 
enfrenta) não só agressões e dissabores, pois quem vive na 
“linha do tiro” sabe os riscos a que está sujeito. Os fardos, 
como disse acima Marx, são pesados demais, mas trazem 
muitas gratificações e alegrias, mesmo que limitadas.  

Lúcio Flavio Pinto é reconhecido pela sociedade bra-
sileira e internacional. Foi várias vezes premiado aqui e no 
exterior. Um combatente que, no exercício de seu jornalis-
mo, barrou a entrega de mais de 5 milhões de terras para 
um grileiro paranaense no seu Jornal Pessoal, quinzenário de 
pequeno formato, com 12 páginas, dois mil exemplares, que 
circula em Belém, publicando matérias que jamais sairiam 
na chamada grande imprensa, principalmente a local, dirigida 
por poucas famílias que ditam os rumos econômico, cultural 
e político da região. 

Por sua intrepidez, Lúcio respondeu e responde no judi-
ciário a vários processos, simplesmente por revelar os basti-
dores da imensa máquina publicitária movida pela família 
Maiorana. Já foi violentado com truculência, não só simboli-
camente, mas de fato, quando um dos donos do jornal O Li-
beral o agrediu covardemente em um restaurante em Belém 
do Pará, fato que teve repercussão nacional e internacional. 

Alguns escreveram teses sobre ele, adquiriu visibilidade 
nacional e internacional, mas não se tornou uma “celebri-
dade”, como esses personagens criados pela mídia, ricos e 
famosos.  

um intelectual que produziu a si mesmo? 
Tem razão Evanilson, quando, ao utilizar Foucault, afir-

ma que os sujeitos, quando capazes de práticas que produzem a 
si e aos outros, não aparecem mais como identidades ou categorias 
subordinadas e sujeitadas a um comando apenas, principalmente 
quando o poder quer submetê-lo, silenciá-lo, domesticá-lo. 

Lúcio Flávio Pinto – diz Evanilson – procura em suas aná-
lises subverter essa condição. A linguagem que usa, como ficou de-
monstrado, não se fecha em uma linguagem acadêmica ou própria 
das instituições privadas e públicas que exploram a Amazônia. Sua 
linguagem procura adentrar em um campo de problematização 
mais consistente que diz respeito à natureza do fato jornalístico, ou 
seja, na investigação das marcas dos acontecimentos, na análise de 
documentos em busca de uma verdade que surge do conflito social, 
posto que os conflitos reúnem vários interesses divergente.

Ou seja, mesmo não usando a estratégia analítica fou-
caultiana, eu diria que Lúcio Flávio não só não se fecha na 
linguagem acadêmica, sempre movida pelo desejo de verda-
de, mas sabe, como um bom jornalista, que as versões sempre 
partem de “lugares” que têm a pretensão de produzir verda-
des, principalmente quando elas são produzidas pelo poder, 
seja do Estado e suas instituições. 

Só que a inspiração que alimenta as análises de Lúcio 
Flávio Pinto parece não ter muito a ver com o filósofo fran-
cês, mas, com o grande pensador da sociologia do conheci-

mento que se chamava Karl Mannheim (1894-1947). que 
ele leu e debateu muito ao longo de sua vida acadêmica na 
Escola de Sociologia Política de São Paulo. Manheimm afir-
mava que os intelectuais têm como tarefa realizar a “síntese 
das perspectivas parciais”. Dai a importância do planejamen-
to democrático para um ordenamento racional da sociedade. 
Não esse planejamento autoritário, como tem sido conheci-
do no país, principalmente na época da ditadura, com seus 
planos megalomaníacos para a Amazônia, que acabaram em 
tragédias, como os projetos de colonização e o brutal desma-
tamento que prossegue até os dias de hoje.  

O planejamento concebido e defendido por Lúcio Flá-
vio está mais perto da perspectiva mannheiniana, que, como 
observa, a socióloga Marialice M. Foracchi, “não decorre de 
planos isolados da realidade social mas incide sobre conexões 
independentes da mesma, possibilitando, pois, uma consci-
ência real e total do processo histórico. Portanto, significa, 
também, uma nova capacidade intelectual totalizadora para 
explicar situações não regulamentadas que perturbam o 
equilíbrio social.” 2 

Como observaram Bottomore e Outhwiate, no Dicio-
nário do Pensamento Social, “Mannheim acreditava que a so-
ciologia do conhecimento estava destinada a desempenhar 
importante papel na vida intelectual e política, sobretudo 
em uma época de crise, dissolução e conflito,3 mediante um 
exame sociológico das condições que deram origem a ideias, 
filosofias políticas, ideologias e diversos produtos culturais 
concorrentes. Explorou de modo persistente a ideia de que 
a sociologia do conhecimento é, de qualquer forma, central 
a toda estratégia que pretenda criar uma aproximação entre 
política e razão, e essa busca é o denominador comum que 
liga os seus vários ensaios na sociologia do conhecimento, 
(...) pois ela “convoca os intelectuais a cumprirem a sua voca-
ção maior, que é a realização da síntese”.

Ele – e nisso Lúcio parece partilhar essa ideia – acreditava 
na razão, no planejamento como “um processo histórico-so-
cial que expressasse a realidade social em dois sentidos con-
jugados: sendo produto dela, é também recurso intelectual 
para melhor compreendê-la, resolvendo os problemas que 
nela se colocam”.

Quando lemos mais detidamente os artigos de Lúcio 
Flávio, principalmente os que tratam dos problemas amazô-
nicos e de nosso país, de uma maneira em geral, percebe-se 
a preocupação do jornalista e sociólogo com o planejamento 
e a crítica persistente aos projetos feitos ao sabor dos impro-
visos (e, muitas vezes, embalados pela demagogia populista). 

O pano de fundo de sua crítica à ocupação da Amazô-
nia, por exemplo, não é por meio de jargões adjetivados, 
produto, como se diz aleatoriamente, do capitalismo. O seu 
confronto e os debates, assim como seus escritos, são cons-
truídos sempre através das observações sistemáticas sobre a 
realidade. Para isso, recorre aos documentos oficiais e não 
oficiais, o que já se produziu e o que está sendo produzido 
sobre o contexto em que investiga, assim como as narrativas 
dos sujeitos envolvidos na história, buscando os seus nexos 
e suas consistências lógicas, procurando, assim, novos sen-
tidos e abordando os fenômenos sempre de forma racional. 

 Também acredita na ciência, na sua difusão na univer-
sidade, como foi proposta por ele nos chamados “kibutzim 
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científico”, imaginados como meios capazes de acelerar o 
processo civilizatório na Amazônia, que, apesar de sua ri-
queza natural, não é capaz de utilizar o conhecimento cien-
tífico a serviço de seu desenvolvimento, tornando-se assim 
subordinada aos interesses estrangeiros.

Daí as suas ácidas críticas ao modelo de desenvolvi-
mento da Amazônia baseado no extrativismo mineral, que 
usa tecnologia exógena, e exporta mineral bruto para suas 
matrizes. 

Como Mannheim, Lúcio acredita que, numa sociedade 
moderna e globalizada em que vivemos, o conhecimento 
científico e tecnológico é alavanca vital para o avanço civi-
lizacional, dai a grande importância que dá à escola, vista 
por ele “como “sociedade transitória”, cujas funções primor-
diais se relacionam com o preparo dos indivíduos para a 
vida social, seja ajustando-os aos seus papéis nos grupos 
secundários, seja ajustando-os a melhorar às condições de 
convivência nos grupos primários. 4 

O “processo civilizatório”, para usarmos uma expres-
são do sociólogo Norberto Elias, do qual Mannheim es-
teve muito próximo, sempre foi um tema de preocupa-
ção de Lúcio Flávio, mas Evanilson, por trabalhar com 
outros referenciais, não compreendeu direito quando o 
autor afirma que “a Amazônia comporta todos os tipos 

de interesses, dos mais nobres, dos reais aos imaginados, 
dos pessoais aos corporativos e governáveis. Por isso é 
um tema de civilização (...) que serve de marco de re-
ferência para os graus de civilização”, que, para Lúcio, 
significa maior racionalidade, a criação de uma cultura 
que saia do senso comum, que gere “solidariedade entre 
os humanos, a despeito de suas enormes – e às vezes 
brutais – diferenças”. 

NOTAS
1  Ver Karl Marx, Vida e Pensamento, David McLellan, 

Editora Vozes, Rio de Janeiro, Petrópolis. 
2  A autora, (falecida em 1972), escreveu sobre as 

obras de Karl Mannheim na coleção “Os Grandes Cientistas 
Sociais), coordenado por Florestan Fernandes (nº 25), edita-
da pela Editora Ática.

3  Não podemos esquecer que Karl Mannheim vi-
veu numa época de crise profunda na Europa. Frequentou 
as universidades de Berlim, Budapest, Paris e Friburgo e na 
Universidade de Heidelberg até 1933, quando teve que emi-
grar e procurar refúgio na Inglaterra, fugindo do nacional-
socialismo na Alemanha nazista, 

4  Ver o comentário feitos por Foracchi nas páginas 28 
a 39 no livro citado anteriormente 

Demissões no 
Amazônia: um 
momento de crise?

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

Chamado ao departamento de pes-
soal, não foi avisado previamente nem 
recebeu a comunicação dos dirigentes 
da empresa, que é presidida por Romulo 
Maiorana Júnior e tem como conselhei-
ros apenas um dos seus seis irmãos, Ro-
naldo Maiorana, além de João Pojucam 
e Walmir Botelho.

Com o afastamento do principal in-
tegrante 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 restrin-
giam ainda ao diário mais novo da cor-
poração, sem atingir, ao menos nessa 
primeira leva, O Liberal.

Na sua página no Facebook, Antônio 
Carlos Pimentel informou sobre o seu 
desligamento das Organizações Romulo 
Maiorana, “empresa onde estive por 28 
anos – 13 na redação de O Liberal, como 
repórter, redator, editor-assistente e edi-
tor-executivo, e 15 como editor-chefe 
do jornal Amazônia, da edição número 
1, em 10 de abril de 2000, até a de nú-
mero 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 diretores “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 me-
nos traumático possível para os profis-
sionais e suas famílias. Torço para que o 
jornal sobreviva à crise. À minha saída 
certamente sobreviverá, graças à compe-
tência de uma equipe dedicada, séria e 
responsável”.

Apesar das palavras de otimismo e 
de gratidão do editor, o destino dos jor-
nais 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 comu-
nicação. O contato direto com os tra-
balhadores vítimas dos cortes tem sido 
constante, com a disponibilização de 
assessoria jurídica para a orientação e o 
possível ajuizamento de ações futuras”. 

Garante também, seu acompanha-
mento em relação às demissões nas Or-
ganizações Romulo Maiorana, “atento a 
todas as manobras da empresa, que sob 
a justificativa de enxugar o quadro e re-
duzir custos, tem aumentado o índice de 
desemprego, provocando a exploração e 
a sobrecarga de trabalho 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 exploração dos profissionais”. 

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

Estava lotado o 
auditório do Cine-Te-
atro Paramazon (na 
travessa Piedade com 
a Henrique Gurjão, 
em prédio que ainda 
existe), naquela noi-
te de 1962. Era para 
assistir à peça “Opô 
Apásilapadopô”, en-
cenada pela Companhia Milton Carneiro-Maria Luíza. O 
chefe da equipe puxou uma salva de palmas ao jornalista 
Paulo Maranhão, dono e principal redator da Folha do Nor-
te (combinação rara na imprensa). A ovação foi intensa. O 
decano da imprensa nacional conquistara a Ordem Nacional 
do Mérito dias antes.

Há quanto tempo isso não acontece?

LAVADEIRAS

Em 1962 havia tantas lavadeiras em Belém que elas 
decidiram formar uma associação de classe para chegar 
a um sindicato. O grupo principal fazia o seu serviço no 
cais do porto.

PINTOR

O diretor do Museu de Arte de São Paulo, Pietro Maria 
Bardi, publicou anúncio na imprensa de Belém, em 1962, 
para manifestar seu interesse “em receber informações a 
respeito do pintor Leon Righini, provavelmente de origem 
suíça e que trabalhou na segunda metade do século passado 
[XIX] no Pará e no Amazonas”. 

Bardi lembrava que o pintor era autor “de uma grande 
paisagem de Belém, vista do mar, que foi também reprodu-
zida em litografia”. As obras do artista “encontram-se espe-
cialmente em coleções inglesas, mas ignoram-se os elemen-
tos para traçar-lhe a biografia”, lamentava. Informava ainda 
que recentemente o próprio Bardi descobrira em Londres 
uma paisagem do Pará, com figuras, datada de 1862. O 
Masp estava interessado sobre Righini, agradecendo logo “a 
boa vontade dos leitores”.

FILME

A colunista social Regina Pesce estava no cinema 
Nazaré, em agosto de 1965, para a primeira apresen-
tação do filme de longa metragem Um dia qualquer, 
de Líbero Luxardo. À entrada, banda de música, se-
nhoras elegantemente trajadas, câmeras filmando o 
acontecimento.

“O filme agradou e há, sobretudo, para nós, a sa-
tisfação de ver na película lugares e pessoas que todos 
conhecemos”, observou Regina, que viu o mérito do 
diretor “de transformar em artistas cinematográficos 
jovens que nunca haviam pensado em enfrentar má-
quinas de filmagem. E todos se saíram muito bem, 
sendo merecedores dos nossos aplausos”.

Antes da exibição do filme, falou Mustafá Morhy, 
presidente do Rotary Clube Belém/Nazaré, que pa-
trocinou a avant-première”. Depois foi a vez de Líbe-
ro Luxardo, que fez a apresentação dos atores Lenira 
Guimarães, Maria de Belém Negrão, Zélia Porpino, 
Conceição Rodrigues, Cláudio Barradas, Gelmirez 
Melo e Silva, Eduardo Bastos, Eduardo Abdelnor, os 
irmãos Ohana, Virgínia de Morais e João Pampolha.

PROPAGANDA

Nosso banco
Em 1962 o Banco Moreira Gomes foi 

o primeiro, com sede no Pará, a instalar 
uma agência no Rio de Janeiro. O feito 
foi comemorado com vários anúncios de 

clientes da instituição, dentre eles o da 
Santoni (“em nova organização”), que 

abriu o primeiro supermercado da cidade.
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Cotidianodo

BELÉM

Ao agradecer a uma homena-
gem que lhe prestaram em 1967, o 
juiz e depois ministro do trabalho, 
Raimundo de Souza Moura, lem-
brou-se da Belém de 30 anos antes, 
“com a diversão se resumindo numa 
única sessão do Cinema Olímpia, 
no sorvete da terrasse do Grande 
Hotel, em algumas festas do Clube 
do Remo, do Pará Clube e da As-
sembleia Paraense, o movimento 
social se temperando pelas crônicas 
do pioneiro colunista Edgar Pro-
ença, e nenhum resquício de vida 
noturna, a não ser para a juventude 
bárbara”.

Três décadas depois, a situação 
mudara muito: o surto industrial 
prospera com as novas fábricas 
(cerveja, tinta, óleos, papel, madei-
ra prensada, tecidos, sacaria, tubos), 
há novos institutos especializados 
(para surdos, para cegos, para ex-
cepcionais), novos estabelecimentos 
de ensino universitário (teatro, ge-
ologia, arquitetura, administração 
pública, economia), novas casas de 
saúde (uma bem montada equipe de 
cirurgia do coração e um bem dota-
do centro de tratamento do câncer), 
e aumentam organizações de ho-
telaria, recreio e esporte. O tráfego 
cresce, todo mundo tem um carro 
fabricado no Brasil e as mulheres 
passam a dirigir, com toda prudên-
cia, aliás”.

As coisas parecem estar sempre 
a mudar para melhor sem melhorar 
o bastante.

FOTOGRAFIA

Inezita por aqui
No dia seguinte à sua apresentação no 

auditório da Rádio Clube, no Jurunas (era 
a famosa Aldeia do Rádio), Inezita Barroso 

foi, com o marido, Adolfo Barroso, à redação 
da Folha do Norte, onde posou ao lado do 
jornalista Paulo Maranhão. Era 1956 e 
Inezita fora reconhecida, com o prêmio 

Roquete Pinto, pela sua atuação no rádio 
e na televisão. Era considerada a rainha do 
folclore nacional e a maior intérprete da 
música popular brasileira. Inezita morreu 

em março deste ano, com gloriosos 90 anos.

HABITAÇÃO

Em 1971 a Soplam, Concasa e Dicasa patroci-
naram a exibição de uma entrevista do presidente 
do Banco Nacional da Habitação, Rubens Costa, 
para esclarecer sobre as mudanças no programa 
do governo. O sistema financeiro habitacional em 
Belém era integrado ainda por três agentes finan-
ceiros (Tropical, Socilar e Vivenda), e as constru-
toras Covem, Afcon, Nassar, Enel, Eccal, Com-
bus, Ivan Danin, Lopes Engenharia, Urca, Mado, 
Estacon, Comab, Belcom, Conspara, Conterpa, 
Amazontec, Crispim, Cicon, Cone, Conscivil, 
Nazaré, Ecel, Unimóveis e Icasa.

ADVENTO

Durou mais de duas ho-
ras a Assembleia do Advento 
dos paroquianos da Trindade, 
realizada na sede da AABB, 
na avenida Governador José 
Malcher (onde permanece he-
roicamente até hoje), no final 
de 1967. O encontro foi cui-
dadosamente planejado por 
uma equipe coordenada pelo 
padre Carlos Coimbra, o ad-
junto do pároco, monsenhor 
Miguel Inácio. O roteiro in-
cluiu a projeção de slides sobre 
pintura, escultura, arquitetura, 
educação, cultura e sociologia, 
filmes sobre o lançamento de 
foguetes espaciais, aconteci-
mentos no Vaticano e a visita 
do papa Paulo VI à ONU, em 
Nova York.

Cantores da agitada pa-
róquia interpretaram compo-
sições de Chico Buarque de 
Holanda, como Pedro Pedrei-
ro. Atores do Teatro Operário 
do Sesi encenaram um trecho 
da peça Antígona, de Sófo-
cles. João de Jesus Paes Lou-
reiro leu um dos seus poemas. 
Cada tema era debatido e as 
observações eram encami-
nhadas à mesa que dirigia os 
trabalhos e fazia comentários 
a respeito, integrada pelo cô-
nego Ápio Campos, os casais 
Amilcar e Ione Tupiassu e 
Ananias e Leonice Araújo, 
armando Mendes, Paes Lou-
reiro “e os jovens Ana Diniz 
e Lúcio Flávio Pinto” (então 
com 18 anos).

Pedro Veriano e técnicos 
do USIS (o serviço de infor-
mações dos Estados Unidos) 
foram os responsáveis pela 
exibição dos filmes. Os jovens 
paroquianos cuidaram dos 
slides e pela iluminação. O 
balanço de tudo, ao final, foi 
considerado produtivo. Era 
ainda tempo de esperanças.
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cELPA

Parabéns pelo texto sobre 
a Celpa, com uma observa-
ção, a estatal foi vendida em 
1998, ao invés de 1988, mas 
está desculpado, mente can-
sada é nossa inimiga. Achei 
interessante o trocadilho 
acerca do ICMS x Celpa x 
Cerpasa. Uma vergonha, o 
pretexto, de incentivos fiscais, 
de forma implícita, dando 
anistia das dívidas tributárias. 
Quem acaba pagando tais 
“dívidas” somos nós, contri-
buintes, mas há o ditado, “o 
povo merece o governo que 
tem”. Infelizmente, o cidadão 
não é politizado, e também, 
não sabe dar resposta nas ur-
nas. Falta muito para o ama-
durecimento político!

Renato da Silva Neves
MINHA RESPOSTA
O erro foi de digitação. O 

9 é vizinho do 8 no teclado.

JORNALISMO

A última página do JP nº 
582, da primeira quinzena 

de abril, tocou num assunto 
de vital importância para ga-
rantir a liberdade de expres-
são a todos os elementos de 
uma sociedade democrática. 
Não que esse editor tenha 
esquecido este princípio ba-
silar das relações entre pesso-
as civilizadas. Pelo contrário, 
esta tem sido uma luta sem 
par, uma vez que seu aguer-
rido e isolado redator, de vez 
em quando é hostilizado por 
instituições ou personalida-
des que são avessas a esses 
requisitos essenciais. Vimos a 
ocorrência com os Maioranas 
que passeou longamente em 
várias edições e teve repercus-
são nacional e internacional, 
todavia não logrou o sucesso, 
nem o reparo que merecia das 
entidades de classe e da pró-
pria justiça.

O jornalismo “esperto”, 
que ainda pode ser qualifica-
do de velhaco, astuto, finório, 
espertalhão, etc, praticado no 
Brasil, pela chamada grande 
imprensa, copia o mesmo 
modelo daquele praticado 
nas décadas passadas. De-

pendendo da região em que 
se localiza e das fragilidades 
e facilidades encontradas, 
uns são mais incisivos que 
outros, nas regiões afastadas 
do centro de decisão. Mas 
quando se transfere para a 
esfera nacional, a Rede Glo-
bo de Televisão e o jornal O 
Globo se destacam como os 
campeões da imprensa que 
pratica o jornalismo “esper-
to”, ventilado no início deste 
comentário.

O interessante disso tudo 
é a supremacia da empresa 
localizada do Rio de Janei-
ro sobre suas iguais de São 
Paulo, considerado como 
a locomotiva industrial do 
país. Ultimamente esses ve-
ículos de comunicação se 
desgarram de suas missões 
precípuas – de informar a 
verdade e lutar pela hege-
monia dos direitos essenciais 
– esgueirando-se por vias 
obliquas em favor do parti-
darismo político e até mes-
mo incentivando ações con-
cretas, como fez a presidente 
da Associação Nacional dos 

Jornais, Maria Judith Brito, 
executiva do grupo Folha, 
em 2010, em conclamar a 
imprensa a assumir o papel 
de oposição, visto que esta se 
comportava com muita fra-
gilidade.

Não que as pessoas se 
omitam ou se neguem a opi-
nar e denunciar sobre crimes 
cometidos por determinada 
classe da sociedade, o fato 
é que elas são contidas pela 
manipulação da informação. 
A mídia “esperta”, sem a me-
nor cerimônia (poderia se 
dizer: na maior cara de pau), 
distorce e, na maioria das 
vezes, simplesmente ignora 
um assunto que não lhe traz 
vantagem pecuniária, ou não 
representa favores recípro-
cos (dívidas por publicidade, 
por exemplo). As pessoas 
precisam ser informadas re-
petidamente, dos desvios 
de conduta dos habitantes 
e das instituições públicas e 
privadas; mas também é ne-
cessário que os responsáveis 
pela cobrança, apuração e 
punição dos crimes come-

CART@S

BeLém: 50 ANOs meNOs

O guia da cidade
O Guia dos Telefones de Belém de 1965, de responsa-

bilidade da Pará Telephone Company Ltd. é um documen-
to precioso para reconstituir a capital paraense meio século 
atrás. Em 110 páginas, preparadas pelas Listas Telefônicas 
Brasileiras, do Rio de Janeiro (a então Guanabara, destro-
nada da condição de capital nacional). tem as informações 
que hoje, na era digital, deixaram de ser impressas em papel. 
São dados essenciais sobre assinantes, endereços, comércio, 
indústria e profissões. O guia será a fonte desta nova seção 
dentro da Memória – para assinalar a data e estabelecer os 
contrastes, que podem servir de inspiração de análise.

Dentre os telefones mais importantes que destacava, o 
guia arrolava os bombeiros (que eram municipais), as qua-
tro delegacias de polícia (DEP, DET, DEIC e o famigerado 

DOPS, a polícia política), a Guarda Civil, a Permanência 
da Central, a Polícia Marítima e Aérea, a Polícia Rodoviá-
ria e oito postos policiais (Cidade Velha, Cremação, Guamá, 
Jurunas, S. Brás, Marco, Pedreira e Telégrafo).

Os “telefones frequentemente chamados” eram os do ae-
roporto, cais do porto, Departamento de Águas, estação fer-
roviária, Força e Luz e a própria LTB.

Os serviços de saúde eram reduzidos. Incluíam o Ambu-
latório N. S. do Perpétuo Socorro, Banco de Sangue Cen-
tral do Pará, Banco de Sangue Sant’Ana, Clínica Anchieta,                                                         
Clínica Dalmazia Pozzi, hospitais (Belém, Aeronáutica, 4º 
Distrito Naval, Marítimos, Juliano Moreira, Militar e Servi-
dores do Estado), Laboratório Jaime Aben Athar, Materni-
dade da Ordem Terceira, Maternidade do Povo, Policlínica 
Dr. Lauro Magalhães, Pronto Socorro Municipal, Pronto 
Socorro S. Brás, Pronto Socorro S. Luiz, Santa Casa de Mi-
sericórdia do Pará, Sociedade Beneficente Portuguesa, Sana-
tório Barros Barreto e Socorro Urgente.
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tidos cumpram com os seus 
respectivos deveres.

Se a imprensa, por con-
veniência esquece, e o poder 
público não toma a iniciativa 
de apurar, fica difícil “para nós 
outros” influirmos na repara-
ção de qualquer crime. Te-
mos casos emblemáticos no 
país e no Pará, alguns se ar-
rastam anos a fio e de solução 
oportuna improvável, devido 
que o protagonista principal 
que usurpou um bem públi-
co, parece gozar da leniência 
das autoridades: o “affaire” da 
Organização R. Maiorana/
Funtelpa. Nem mesmo a vio-
lência das redes sociais, que 
você chamou de frequente 
impetuosidade, será capaz de 
inibir o domínio absoluto das 
grandes corporações da co-
municação, porque elas tam-
bém, por via direta ou atra-
vés de parceiros regiamente 
remunerados, comandam a 
agitação na internet.

Como escreveu recente-
mente o conhecido jornalista 
Jânio de Freitas: “os meios de 
comunicação convencionais 
(os “espertos”) são os causa-
dores da alienação involun-
tária dos cidadãos.” Afinal, 
lutamos contra forças trans-
cendentais e ainda não dispo-

mos das armas próprias para 
combatê-los, as que possuí-
mos estão em estado latente. 
É preciso trabalhar o povo, 
na cultura e na educação, 
para fugirmos desse estado 
de alheação compulsória. Só 
ao adquirir um razoável grau 
de civilização é que se pode 
sentir no interior do meio so-
cial, sinais de respeito mútuo, 
polidez e urbanidade. 

Com estas referências 
o ser humano consegue ser 
mais eficiente na escolha de 
seus representantes políticos 
e, por consequência, fiscalizar 
a execução da aplicação dos 
recursos públicos destinados 
ao bem comum. Natural-
mente que é uma tarefa árdua 
a ser perseguida, só alcançá-
vel no longo prazo. Enquanto 
este reparo vai tomando for-
ma, há de se tomar medidas 
complementares para assegu-
rar o êxito da empreitada.

O primeiro passo a seguir 
é colocar em pauta, para dis-
cussão nacional, a propalada 
lei dos veículos de comuni-
cação. Sempre que o assunto 
toma vulto – já foi cogitado 
para ser debatido desde os 
primeiros períodos coman-
dados pelo Partido dos Tra-
balhadores – recebe sopros 

violentos de contestação, em-
basados na ideia repulsiva de 
se cogitar, com o documento, 
a leviandade de se limitar a 
liberdade de expressão.

É tudo falso, a outra parte 
que detém o poder exclusivo, 
brande o argumento fascista 
para iludir e obter o apoio da 
população, a fim de perpetuar 
a sua soberania – que adqui-
riu sob a benção dos recursos 
públicos e de outras artima-
nhas nada recomendáveis 
(incluindo apoio irrestrito à 
ditadura militar) – conforme 
esclarece o livro A história se-
creta da Rede Globo, autoria de 
Daniel Herz, Ed. Tchê, 1986.

As grandes empresas de 
comunicação, capitaneadas 
pela Rede Globo e seus sim-
patizantes, estão promoven-
do campanha ativa contra o 
Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação – 
FNDC, que promove no mo-
mento, o Encontro Nacional 
pelo Direito à Comunicação, 
cujo objetivo principal é coo-
perar com o governo no aper-
feiçoamento das normas de 
comunicação, considerando 
que o Código Brasileiro de 
Comunicação, já ultrapassou 
os cinquenta anos e nunca 
foi regulamentado. Temos de 

usar este mecanismo de ma-
neira equânime, sem regalias 
implícitas ou explícitas, de 
maneira a adequar e avigorar 
os instrumentos de regulação 
da mídia, em favor da própria 
democracia.

Os países referenciados 
como modelos de democracia 
já o fizeram, sem terem caí-
dos na heresia sul americana 
chamada “bolivarianismo”. O 
grande Eça de Queiroz assim 
se expressou, sobre o tema da 
profissão de jornalista, em ja-
neiro de 1867: “O jornalismo 
não sabe que há abatimento 
moral, o cansaço, a fadiga, o 
repouso. Se ele repousasse, 
quem velaria pelos que dor-
mem? É áspero, trabalhador 
infatigável para quem não há 
noite nem aurora; a luta é ter-
rível, é necessário conservar 
uma consciência satisfeita e 
uma energia poderosa para 
desprezar as calúnias, para 
afrontar os tédios e os desgos-
tos, fazer face às hostilidades 
viperinas e incessantes que 
os poderes promovem, lutar, 
trabalhar, ter as suas convic-
ções puras e fortes no meio 
do ódio de uns, do desleixo 
dos outros, da indiferença, da 
apatia de todos.”

Rodolfo Lisboa cerveira

Trimano
Por um problema 

gráfico, o trecho final do 
artigo de Beth Loren-
zotti sobre Luís Trima-
no, publicado na edição 
anterior, saiu com o seu 
final truncado. O texto 
completo é este:

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

Que ele tenha seguidores.

Belém contava com 11 companhias de aviação: Cruzeiro do 
Sul, KLM, Panair, Pan-American, Paraense, Sava, Táxi Aéreo 
Guajará, Táxi Aéreo Kovacs, Táxi Aéreo Marajoara, Varig e Vasp.

Tinha 10 hotéis: América, Avenida, Central, Coelho, Grande 
Hotel, King, Pinheiro, Príncipe Negro, Regina e Vanja.

Nove cinemas: Art, Guarany, Independência, Iracema, Mo-
derno, Nazaré, Olympia, Palácio e Paraíso.

Nove clubes: Assembleia Paraense, AABB (do Banco do 
Brasil), Automóvel Clube, Clube do Remo, Grêmio Literário 
Português, Jóquei Clube do Pará, Paissandu Esporte Clube, Pará 
Clube e Tuna Luso Comercial.

As comunicações eram realizadas através da fonia do Depar-
tamento de Correios e Telégrafos, Radional, Telégrafo Nacional 
e Western (que tinha um serviço de telegramas internacionais 
por telefone).

As seis agências de turismo eram a Adetur, Amazônia Tu-
rismo, Apatur, Departamento Municipal de Turismo, Lusotur 
e Nortur.



A imprensa quer mesmo derrubar Dilma Rousseff?
Muitos blogs criaram uma sigla para 

definir a grande imprensa nacional: é 
o PIG. Ela formaria o Partido da Im-
prensa Golpista. É uma denominação 
tão imprecisa quanto a análise que  es-
ses blogs usam para atacar a imprensa. 
Em sua concepção, ela forma um bloco 
monolítico empenhado em derrubar um 
governo constitucionalmente estabe-
lecido, só por ser exercido pelo Partido 
dos Trabalhadores. Manifestação de 
um ranço elitista incontrolável. De uma 
tendência autoritária irrefreável.

O qualificativo generalizador só te-
ria validade se os críticos encontrassem 
provas – ou, pelo menos, evidências 
convincentes – da articulação golpista, 
como a que houve para desencadear o 
golpe militar de 1964. Precisaria haver 
um entendimento materialmente com-
provado de que os donos da mídia bra-
sileira agem com a intenção de derrubar 
o governo.

O mais importante dono de jornal, 
Júlio Mesquita Filho, de O Estado de S. 
Paulo, participou das articulações para 
derrubar o presidente João Goulart. 
Outros eram simpáticos e fizeram o que 
podiam nos seus veículos para alcançar 
esse objetivo, sem entrar nas reuniões 
secretas dos conspiradores. E um dos 
grandes jornais, o Correio da Manhã, se 
inclinou para a oposição no dia seguinte 
ao golpe.

O que está acima de qualquer dúvida 
é a a oposição da grande imprensa aos 
governos de Lula e de Dilma Rousse-
ff, ou, no mínimo, má vontade, predis-
posição negativa e preconceito, mesmo 
quando foram beneficiados por atos 
– genéricos ou específicos – dos dois 
presidentes da república petistas. Essa 
aparente contradição (levar dinheiro e 
ainda assim manter posições e concep-
ções editoriais) seria até benéfica se a 
pedra de toque da cobertura da impren-
sa fosse o respeito aos fatos, a rigorosa 
apuração das informações, a amplitude 
da abordagem e o respeito ao contradi-
tório.

Cada vez menos é assim. As matérias 
jornalísticas violam regras elementares 
da objetividade e do rigor para inocu-
lar nos textos qualificativos e juízos de 
valor, desnaturando a reportagem em 
editorial. O editorial é forma legítima e 
necessária de manifestação, mas no seu 
espaço devido, com a caracterização ne-
cessária para alertar o leitor de que se 
trata de opinião da empresa. Reporta-
gem é o domínio do repórter. Ainda que 

esteja sujeito a vários tipos de circuns-
tâncias, ele devia ser sempre o responsá-
vel pela integridade da matéria.

A revista Veja tem se afundado no 
lodaçal desse tipo de jornalismo – mar-
rom, amarelo, sensacionalista, tudo me-
nos cristalino, como água da fonte, que 
devia ser a sua matéria prima. Ainda 
assim, ela não comanda um PIG. Sua 
concorrente mais direta (e muito mais 
nova), a Época, se lhe parece, mas se 
distingue também. Não pode ser envol-
vida pela mesma camisa-de-força dos 
blogs neo-oposicionistas (ou, na atual 
balbúrdia ideológica e política, críticos 
dos críticos).

Veja-se como exemplo mais recente 
e importante a polêmica reportagem que 
denuncia Lula como operador. O texto 
bem que podia ter sido expurgado de ex-
pressões como “pupila”, quando a palavra 
correta é sucessora (o que Dilma foi), ou 
evitar declarar o ex-presidente como “o 
lobista em chefe do Brasil”, classificação 
sem o rigor exigido para o seu uso.

No entanto, trata-se realmente de 
uma reportagem, que se espalha por 
oito páginas da revista semanal, apenas 
três (para o padrão Veja de “encheção 
de linguiça” com recursos gráficos, que 
preenchem o vazio de informações) 
com ilustrações. Os dados foram apura-
dos em várias fontes, inclusive fora do 
país, e apontam fatos que sustentam a 
qualificação de Lula como lobista da 
Odebrecht, empreiteira nacional que 
faturou 100 bilhões de reais no ano pas-
sado, parte da receita obtida no exterior 
(de onde diz que trouxe 1,28 bilhão de 
dólares em divisas para o Brasil).

O ex-presidente devia ter mais cui-
dado para não aproximar demais, como 
tem feito, sua condição de viajante/
palestrante pelo mundo ao, o financia-
mento dessas excursões e os interesses 
corporativos subjacentes. Lula tem todo 
direito de cobrar por suas palestras, mas 
elas deviam ser gratuitas e em defesa de 
uma causa mais nobre quando o anfi-
trião paga sua hospedagem e desloca-
mento.

O ideal seria que o preço da sua apre-
sentação incluísse o valor dessas despe-
sas para lhe dar a condição que ele devia 
cultivar: não só ser honesto, mas parecer 
honesto - como a mulher de Cesar (no 
caso, ele seria mesmo César, o que certa-
mente haverá de considerar comparação 
mais justa).

Também é prerrogativa natural do 
ex-presidente promover os negócios 

brasileiros no exterior, desde que não 
haja nenhuma articulação vantajosa de 
um particular tendo por fundamento di-
nheiro público. Época cita fatos que lhe 
permitem considerar como triangular as 
operações realizadas pelo ex-presidente 
em países africanos e latino-americanos, 
onde tem influência pessoal.

Sempre os negócios fechados nes-
ses lugares contam com a assistência 
do BNDES, com seus empréstimos de 
custo inferior aos de mercado. Sem im-
por condições como as que o Eximbank 
da Coreia do Sul exigiu da mineradora 
Vale, duas semanas atrás, ao lhe conce-
der financiamento de dois bilhões de 
dólares. O recurso tem que ser aplicado 
em transações com empresas coreanas.

A matéria da revista da Editora 
Globo não consegue caracterizar como 
delituosas as relações de Lula com a 
Odebrecht porque não há provas de ga-
nho pessoal do ex-presidente ou de uma 
conexão de causa e efeito entre sua par-
ticipação, os contratos de prestação de 
serviço conseguidos pela Odebrecht no 
exterior e os empréstimos do BNDES.

Faltam essas informações para carac-
terizar o crime de tráfico de influência 
ou qualquer outro, que o Ministério Pú-
blico Federal do Distrito Federal apenas 
começou a apurar, em caráter prelimi-
nar, por provocação externa, o que serviu 
de “gancho” (ou mote) para a matéria.

Faltam muitas informações não só 
por alguma incapacidade de apura-
ção da revista, mas também porque o 
Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social não é transparente. 
Mantém sigilo sobre essas transações, 
sigilo que agora está prestes a ser rom-
pido pelo parlamento. A abertura dessas 
caixas pretas só fará bem à revelação da 
verdade, que devia interessar a todos: ao 
PIG, ao anti-PIG, a Lula e todos mais, 
imaginários ou reais.

A verdade se prova e a ela se chega 
pela demonstração dos fatos e das suas 
circunstâncias ou contextos. A repor-
tagem de Época não se enquadra como 
instrumento usado por uma impren-
sa que quer derrubar o governo. Ela é 
o exercício do jornalismo, que deve ser 
livre o bastante para dizer o que apurou 
(ou o que quiser dizer) e abrigar as con-
testações, assumindo a plena responsa-
bilidade pelo seu conteúdo. Não deve 
ser assim a democracia que queremos, 
sem golpes e sem a síndrome das cons-
pirações, à completa luz do dia perante a 
opinião pública?


