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No primeiro trimestre de 2014 a Vale 
lucrou quase seis bilhões de reais. 
O preço do minério de ferro, seu 
principal produto, ainda estava ao 

redor de 60 dólares a tonelada, embora três ve-
zes abaixo do recorde, de 2011: US$ 180. De 
janeiro a março deste ano a antiga estatal sofreu 
um prejuízo de R$ 9,5 bilhões. Ou seja: perdeu 
tudo que ganhou e ainda ficou com um acumu-
lado negativo de mais de R$ 3,5 bilhões. Com 
esse desempenho, é provável que 2015 venha a 
se tornar o pior ano da mineradora desde que foi 
privatizada, em 1997.

A valorização recorde do minério de ferro até 
valores nunca antes sequer imaginados se deveu ao 
ingresso da China como principal consumidora 
mundial do produto. Hoje, os chineses são respon-
sáveis por quase um terço do aço do planeta. A 
febre, porém, passou. E vai se estabilizar num pre-
ço próximo de US$ 30 a tonelada. Corrigido pela 
inflação, é quanto a Vale recebia quando começou 
a exportar o minério de Carajás, o de mais elevada 
qualidade de todos, em 1984.

Diante dessa constatação, é inevitável a per-
gunta: pois então, valeu ou não valeu a privatiza-
ção? O que parecia o maior de todos os negócios 

CHINA

A bandeira mudou
O Brasil está cada vez mais atado à China. O país já é o nosso segundo 
maior parceiro comercial. Agora está penetrando em setores estratégicos 

da economia e do território nacional. O objetivo é aumentar a extração de 
recursos naturais do continente. O Pará é um dos seus alvos.
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do Brasil no exterior se transformou 
num dinheiro bumerangue, que vem 
e volta, para gerar efeito multiplicado 
não no seu local de destino, mas na sua 
origem.

É a pergunta obrigatória, mas que 
ninguém fez, a propósito do maior gol-
pe de publicidade internacional promo-
vido em território brasileiro, durante a 
passagem da vasta comitiva de autori-
dades e empresários chineses, que pas-
sou na semana passada pelo Brasil. O 
périplo ocorreu num momento crítico, 
quando o país está combinando duas 
realidades explosivas, mesmo se isola-
das (recessão e inflação), com seu efeito 
devastador: a perda da confiança e da 
credibilidade na administração pública 
e, por decorrência, no futuro.

Um número foi trombeteado como 
se fora a glória: um amplo conjunto de 
35 contratos e acordos entre os dois 
países resultaria em investimentos de 
US$ 53 bilhões da China no Brasil, o 
equivalente a três vezes o valor do ajus-
te fiscal pretendido pelo governo para 
ter dinheiro suficiente para honrar seus 
compromissos. As aplicações chinesas 
seriam maná transferido pelo novo im-
pério mundial.

Os mais sensatos clamam por mo-
deração, bom senso e inteligência. 
Apontam para a discrepância entre o 
que a China promete e o que de fato 
cumpre, sempre apenas uma parcela 
do todo anunciado. Também alertam 
para o significado dos investimentos, 
quase todos (exceto a compra de aviões 
da Embraer, que associa a necessida-
de do produto ao desejo de absorver a 
tecnologia dos brasileiros na matéria) 
voltados para a extração e remessa de 
riquezas brasileiras para a Ásia. Desta-
caram igualmente as relações de troca 
desfavoráveis nesse intercâmbio, que 
consolida a dependência chinesa.

Exemplar, porque já realizado, é o 
“caso” da antiga Companhia Vale do 
Rio Doce. O presidente que por mais 
tempo (10 anos) a comandou na era 
privada, o paulista Roger Agnelli, pas-
sou a tratar dos negócios com os chi-
neses como se portasse um chicote. 
Impunha preços, desfazia contratos, 
arengava e conseguia que sua vontade 
prevalecesse. 

Arrecadou o suficiente para pro-
mover um crescimento constante da 
empresa, espalhá-la por novas áreas 

do mundo, colocá-la em novos seto-
res produtivos, fazê-la subir degraus 
no ranking das mineradoras, já como 
autêntica multinacional, e, ainda assim 
não satisfeito, endividando-a para que 
a grandeza se consumasse no menor 
prazo de tempo imaginável. Como no 
velho ditado, se foi alto o crescimento, 
alto também foi o tombo.

Depois de suportarem por uns pou-
cos anos a arrogância da Vale, perso-
nificada no seu presidente, os chineses 
foram tirando-lhe o chão sob os pés. 
Elevaram o valor do frete e assumiram 
frações cada vez maiores no transporte 
oceânico. Induziram a Vale a recom-
por sua frota de enormes navios gra-
neleiros, que fora a maior do mundo, 
e depois proibiram que atracassem em 
portos chineses.

O cerco foi tal que agora estão com-
prando os navios que construíram por 
encomenda do antigo proprietário – 
naturalmente, eliminando as barreiras 
portuárias, já que os navegadores tam-
bém são chineses. E assim foram reas-
sumindo o controle dos preços, usando 
como argumento esmagador seu peso 
como compradores.

Realizada essa façanha 
com o minério de fer-

ro, não farão o mesmo 
com soja, carne e outras 
matérias primas que, be-
neficiadas em seu terri-
tório, reexportam com 
grande lucro e enorme 
vantagem comparativa e 
competitiva?

O maior trunfo da China neste mo-
mento é plantar o seu dinheiro numa 
terra arrasada, que não perdeu a sua 
fertilidade natural, mas está transfe-
rindo o seu domínio por pura incom-
petência, desonestidade e falta da mais 
elementar seriedade. Os chineses não 
concedem financiamentos e não fazem 
aplicações de capital sem proveitosas 
contrapartidas. Elas se materializam 
em juros, venda de produtos e até em 
absorção de mão de obra chinesa. Além 
disso, o que visam em especial é o con-
trole da logística de remessa das rique-
zas do país de origem até os seus portos 
de recebimento, o que afeta de modo 

perigoso a soberania nacional.
Contrariando uma diretriz esta-

belecida ainda no segundo governo 
militar, o do general Costa e Silva 
(1967/69), o controle acionário de 
empreendimentos logísticos vitais 
para o país está sendo assumido (ou 
já estão assumido) pelos chineses, le-
galmente ou virtualmente. Eles têm o 
controle acionário do consórcio ven-
cedor do leilão das linhas de transmis-
são de energia da hidrelétrica de Belo 
Monte, no rio Xingu. A State Grid 
Brazil Holding, que tem 51% do ca-
pital, é estatal. Para todos os efeitos, o 
governo da China controlará a trans-
missão de energia de uma das maiores 
hidrelétricas do mundo em território 
brasileiro. O restante das ações é divi-
dido entre Eletronorte e Furnas, tam-
bém estatais.

A linha, com dois mil quilôme-
tros de extensão, na maior de todas as 
tensões de todo o sistema nacional de 
energia, está projetada para custar R$ 5 
bilhões. Atrasada um mês, ela foi lan-
çada simbolicamente durante a visita 
chinesa. Ela se conectará em Minas 
Gerais ao sistema da Chesf para abas-
tecer o sudeste do Brasil.

A China Three Gorges Interna-
tional Corporation vai participar da 
construção da hidrelétrica de São 
Luiz do Tapajós, de 6.133 megawatts, 
em parceria com a Eletrobrás Furnas, 
vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia. 

É preocupante verificar que as au-
toridades brasileiras pareciam perso-
nagens coadjuvantes na mise-en-scène 
montada em Brasília para sacramentar 
o grande acordo entre os dois países. A 
imprensa não conseguiu arrancar do 
Palácio do Planalto mais do que sumá-
rias descrições dos acordos e contratos. 
São mais peças de relações públicas e 
propaganda do que demonstrações de 
projetos definidos. O planejamento, 
em mais esse grave exemplo, se revela 
uma fantasia brasileira.

Planejamento tecnicamente rigo-
roso devia ser ferramenta fundamen-
tal do Brasil na relação com a China. 
Do Brasil, o primeiro ministro Li Ke-
qiang  levou sua comitiva para percor-
rer três países da Aliança do Pacífico 
– Colômbia, Peru e Chile – e neles as-
sinar outra série de ambiciosos projetos 
de investimento.

http://brasil.elpais.com/tag/li_keqiang/a/
http://brasil.elpais.com/tag/li_keqiang/a/


JORNAL PESSOAL Nº 585 • MAIO DE 2015 • 2ª quINzENA - 3

É com essas quatro nações que a 
China mantém 57% do intercâmbio 
comercial com a América Latina, num 
intercâmbio que cresceu mais de 20 
vezes desde o ano 2000 e já passou de 
260 bilhões de dólares. Os investimen-
tos chineses acumulados nesse período 
(que antes eram quase zero) superam 
US$ 100 bilhões. E podem ir a US$ 
350 bilhões de dólares em investimen-
tos até o final da próxima década.

Essa estratégia de incremento de 
trocas requer um caminho direto do 
Atlântico ao Pacífico, como o que o pri-
meiro ministro chinês anunciou ao lado 
da presidente Dilma Rousseff, em Bra-
sília. Ele disse que o seu país tem con-
dições de construir uma ferrovia que, 
partindo do Tocantins, siga até o litoral 
do Peru, ao custo de US$ 30 bilhões.

É muito dinhei-
ro, mas perde essa 
dimensão quando se 
examinam os pendu-
ricalhos que acompa-
nham o dinheiro. Os 
chineses garantem 
aplicar capital de ris-
co na obra, que alguns 
técnicos consideram, 
mais do que teme-
rária, impossível de 
realizar, em virtude 
da barreira represen-
tada pela cordilheira 
dos Andes (talvez por 
subestimarem a en-
genharia chinesa, que 
acumula tantos feitos 
nos últimos anos).

Mas o Brasil pa-
gará pela tecnologia chinesa, pelos 
equipamentos que serão importados e 
pela mão de obra recambiada da Ásia e 
regida pelas regras trabalhistas chine-
sas. Além disso tudo, é claro, a ferrovia 
será uma concessão chinesa – talvez 
por 50 anos, 30 pelo menos. O perfil 
colonial do comércio exterior do Brasil 
e do continente com a China se acen-
tuará ainda mais.

No ano passado o Brasil exportou 
mais de US$ 40 bilhões para a China, 
que vendeu US$ 38, com pequeno supe-
rávit brasileiro, já em queda por causa da 
redução dos preços dos produtos bási-
cos, que têm muito maior volume físico, 
enquanto a marca dos produtos chineses 
é o maior valor agregado. Os chineses 

acham que esse intercâmbio pode al-
cançar US$ 100 bilhões rapidamente. 
Já então mais favoráveis a eles.

A soja é a principal fonte de negó-
cios, com vendas de 16,6 bilhões de 
dólares. O ferro é o segundo item: pro-
porcionou receita de US$ 12,3 bilhões 
em 2014, seguido de petróleo (3,5 bi-
lhões), celulose (1,4 bilhão) e açúcar 
(880 milhões de dólares). 

Assim, as exportações de matérias 
primas para a China, que foram 68% do 
total em 2000, atingiram 84% das ven-
das no ano passado. Já é outro o movi-
mento inverso: quase 98% das exporta-
ções da China para o Brasil são produtos 
manufaturados, em escala crescente os 
carros de baixo preço, que invadem o 
mercado brasileiro, desbancando con-
correntes. Dessa maneira, o Brasil se tor-

nou o segundo maior 
consumidor dos pro-
dutos chineses, numa 
dependência que só 
deve aumentar em 
função dos problemas 
econômicos (e políti-
cos) internos, que o 
país não consegue su-
perar. Dentre os quais 
está o ressurgimento 
em disparada da dí-
vida externa brasilei-
ra, que já é a terceira 
maior do mundo (en-
quanto a China é o 
segundo maior credor 
mundial).

Não é motivo su-
ficiente para encarar 
todos os desafios para 

executar o projeto da ligação entre os 
dois litorais do continente? Pela nova 
ferrovia, soja, ferro e açúcar (mais de 
US$ 30 bilhões anuais, valor equiva-
lente ao da própria ferrovia) terão uma 
saída direta para o Pacífico, economi-
zando em tempo e em frete. O Peru já 
manifestou sua aprovação ao projeto. O 
início da ferrovia no Tocantins tem seu 
significado: ela receberá o fluxo de car-
ga das ferrovias de Carajás, Norte-Sul 
e Vitória-Minas, transformando-se no 
maior corredor de cargas do continente 
e um dos maiores do mundo.

Mas um corredor não só desnaciona-
lizado: orientalizado – ou, mais especi-
ficamente, tornado chinês. O propósito 
vai além do escoamento dos produtos. 

Chega ao controle dos componentes lo-
gísticos de todo o processo de produção 
do que interessa ao importador voraz.

Essa nova e poderosa plataforma de 
lançamento de riquezas causará forte im-
pacto no fluxo de mercadorias pelo Pará 
e no rumo do seu processo econômico, 
além de suas eventuais implicações geo-
políticas. A direção do escoamento será 
no sentido leste-oeste e não mais norte-
sul, embora tendo essa direção como sa-
télite da centralização, ao sul de Carajás. 

Terá um temível impacto sobre o 
meio ambiente na região a ser cortada 
pela ferrovia. E estimulará ímpetos au-
tonomistas, tornando-os quase incon-
troláveis. Talvez seja o fator que falta 
para a criação dos dois novos Estados, 
Tapajós e Carajás, por uma determi-
nante que Belém não terá mais condi-
ções de anular – inclusive porque está 
despreparada para essa função, esva-
ziando-se como capital de todo o atual 
Estado do Pará.

Cerveja forte
A matéria sobre a Cerpasa 

já estava escrita quando, no dia 
23, me chegou um press release 
a propósito do Dia Nacional da 
Indústria. Dizia: “levantamento 
inédito mostra que o setor de cer-
veja representa 22%  da indústria 
no Estado da Pará, segundo cru-
zamento de dados do IBGE e da 
Fundação Getúlio Vargas. Com 
polos industriais em cidades es-
tratégicas, o Estado recebe inves-
timentos de diversos segmentos 
da economia brasileira e o cerve-
jeiro é um dos que mais aposta na 
região. O total de postos de tra-
balho diretos, indiretos e induzi-
dos gerados pelo setor cervejeiro 
no Estado passa de 57 mil, o que 
representa uma massa salarial 
de mais de R$ 382 milhões. No 
Brasil, o impacto da contribuição 
econômica da indústria da cerveja 
também é expressivo: representa 
14% da indústria do país, empre-
ga quase 2,3 milhões pessoas em 
toda a cadeia e gera uma massa 
salarial de R$ 23,6 bilhões”. 

Parece até defesa prévia.
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Cobrança de imposto pode quebrar Cerpasa
A dívida da Cervejaria Paraense, 

a Cerpasa, junto ao erário do Pará é 
de mais de 170 milhões de reais, em 
valor atualizado. Se a ação proposta 
pelo Ministério Público do Estado for 
vencedora perante a 13ª vara criminal 
de Belém, por onde o processo trami-
ta, dificilmente a empresa escapará da 
falência.

A cervejaria é apontada entre os 
cinco maiores sonegadores do Esta-
do, com débitos fiscais, que, segundo o 
promotor de Justiça Francisco de Assis 
Lauzid, tornam “injuntiva uma atuação 
enérgica e efetiva do Estado quanto à 
apuração desses crimes, sendo a eficiên-
cia, um princípio de magnitude cons-
titucional a ser zelado e materializado 
nesse mister”.

São processadas a principal acionis-
ta da empresa, Helga Irmengard Jutta 
Seibel, o diretor José Ibrahim Sassim 
Dahas, o contador geral Paulo César 
Noveline e a contadora contratada Jo-
cineide Santa Brigida Barros.

A Cerpasa foi denunciada por uti-
lizar um crédito presumido de 95% 
do ICMS, que lhe foi concedido pelo 
governo do Estado em 2007. Esse tra-
tamento tributário favorecido, vigente 
a partir de 2002, porém, foi revogado 
no ano seguinte, porque a empresa não 
pagou as dívidas que tinha se compro-
metido a quitar.

De moto próprio, a Cerpasa conside-
rou injusta a revogação do decreto que 
lhe deferiu o crédito presumido equiva-
lente a 95% do imposto que devia pagar. 
Continuou a usá-lo. Assim, abateu, ao 
longo de todo o ano de 2010, do valor do 
imposto que devia ao fisco, crédito que 
considerava seu de direito, ignorando o 
cancelamento do benefício.

Esse procedimento levou a Procu-
radoria Geral do Estado a enquadrá-la 
nos delitos de prestar declaração falsa 
às autoridades fazendárias e fraudar a 
fiscalização tributária, inserindo ele-
mentos inexatos em livro exigido pela 
lei fiscal. Além dessa condenação ao 
pagamento do imposto devido, o pro-
motor Francisco Lauzid, dos  Crimes 
contra a Ordem Tributária, requereu a 
fixação do valor mínimo devido a título 
de reparação de danos, “que deverá ser 
idêntico ao valor do débito fiscal atu-

alizado por ocasião do encerramento 
da instrução processual, sem prejuízo 
da diferença a maior realmente devida 
pelo contribuinte”. Essa ação se encon-
tra em execução na esfera judicial cível 
pela Procuradoria.

A Cervejaria Paraense S/A foi fun-
dada por Rolf Eugen Erichsen, como 
sócio presidente. Seus diretores eram 
Antônio Marques, Joaquim Nogueira, 
Ladislau de Almeida Moreira, New-
ton Corrêa Vieira, Alberto Dias Neves, 
Manoel Dias Lopes, Alberto Chicre 
Miguel Bitar, Hermógenes Urdinéa 
Condurú, Edilson Moura Barroso, José 
de Oliveira Mendes e Fernando de 
Matos Lima em 1963. Em 1964, Kon-
rad Karl Seibel já figurava como um 
dos acionistas da sociedade empresária, 
na qualidade de diretor industrial.

Em 1968, Benjamin Marques era 
o diretor presidente, Tan Hoan Joe, 
diretor superintendente, Konrad Karl 
Seibel, diretor gerente, e Alípio Sebas-
tião Martins, como diretor tesoureiro. 
Em 1999 eram membros da diretoria 
Konrad Karl Seibel, sua mulher, Helga 
Irmengard Jutta Seibel, e Victor Vilella 
Monteiro. Konrad permaneceu como 
diretor presidente até meados de 2004, 
detendo aproximadamente 98% do ca-
pital social da referida sociedade. Nesse 
ano, doou as suas cotas para seu filho 
Konrad Franz Seibel, vindo a morrer 
em 2012. A partir de 2008, sua espo-
sa, Helga, exerceu o comando pleno da 
empresa. Ela é a principal personagem 
desse novo – e talvez derradeiro – capí-
tulo da conturbada história da Cerpasa.

CONTRA A CORRUPÇÃO
Reproduzo a seguir trecho da longa 

peça acusatória em que o promotor faz um 
“desabafo de cunho acadêmico”. O promo-
tor de justiça diz que fez as considerações 
“em razão do gravíssimo prejuízo causa-
do à sociedade paraense” pela sonegação de 
impostos. Fiz certos ajustes ao texto para 
ser lido em jornal e incluí o significado de 
expressões menos correntes para facilitar a 
compreensão.

O prejuízo causado ao fisco estadual 
pelo crime praticado [no valor de mais 
de R$ 95 milhões] corresponde ao valor 
de custo de 2.700 ambulâncias peque-
nas, devidamente aparelhadas, marca 

Fiat, modelo Fiorino, ou, ainda, de duas 
mil e setecentas viaturas policiais, que 
poderiam ter sido adquiridas pelo Esta-
do em benefício da população. Isso sem 
falar na reforma de uma gama de noso-
cômios [hospitais] ou de escolas públi-
cas que poderiam ter sido construídas 
com esse recurso.

O montante desse dano ao erá-
rio propicia, como consequência desse 
crime, estorvo direto à concretização 
de políticas públicas destinadas à ho-
mogeneização e inclusão sociais, aos 
serviços essenciais, à educação, à segu-
rança pública, ao saneamento básico 
e a tantos outros serviços e atividades 
estatais que deixam de ser prestados à 
população, ou que são com demasiada 
insuficiência, por conta do desbarata-
mento do erário provocado por delitos 
desse jaez, a par da motivação desse 
crime questuário [interesseiro] ser o 
execrável “lucro fácil”, por alguém que 
desfruta da riqueza amealhada no setor 
empresarial, cuja vida já é inegavelmen-
te abastada, assentada na suntuosidade, 
incrementando negativamente a cir-
cunstância judicial da culpabilidade do 
denunciado.

Os crimes fiscais produzem prejuízo 
para toda a sociedade, influindo direta-
mente na insuficiência de recursos para 
os investimentos necessários ao cresci-
mento econômico e à justiça social do 
Brasil, a par do aumento da carga tri-
butária, pois em razão da sonegação de 
alguns, todos os demais contribuintes 
acabam pagando mais impostos para 
a compensação do desbaratamento 
criminoso do erário, sendo esse o pe-
sado preço que se arca em um Estado 
leniente com esses crimes, o qual per-
mite que todo sonegador pague seus 
impostos para extinguir a punibilida-
de, enraizando a mens legis de que ele 
pode sonegar enquanto puder, até não 
ser apanhado, mas se, porventura o for, 
não haverá problema, pois é só pagar o 
tributo pelo qual foi apanhado e seguir 
livremente, sem nem ao menos carregar 
contra si antecedentes criminais, dando 
prossecução [prosseguimento] a seus de-
litos sem ter o que temer.

A sonegação tributária também é 
impediente à edificação do Estado So-
cial Democrático de Direito, pois a fal-



JORNAL PESSOAL Nº 585 • MAIO DE 2015 • 2ª quINzENA - 5

ta de condições para se garantir, a cada 
cidadão, o “mínimo existencial” em res-
peito a sua dignidade individual, faz do 
Brasil um Estado Social Democrático 
de Direito apenas de “papel”, em pará-
frase à descortinadora obra de Gilberto 
Dimenstein: O Cidadão de Papel. 

Os réus, praticando seus crimes, 
produzem estorvo atro [tenebroso] à ar-
recadação tributária, dificultando sobre-
maneira a promoção e a garantia dos 
direitos fundamentais da população em 
geral, pois serviços essenciais como os de 
saúde, educação, segurança pública, en-
tre outros, são prestados aquém da qua-
lidade mínima, levando muitos daqueles 
que necessitam da saúde pública ao exí-
cio [dano], quando esses direitos deve-
riam ser otimizados paulatinamente em 
atenção ao caráter normativo principio-
lógico que lhes é imanente, em todas as 
suas gerações ou dimensões. 

A verdade vertente ao caso penal 
em tela é a da aziaga afirmação de que 
todos os demais contribuintes pagam 
pela sonegação dos réus, mas quem 
mais sai perdendo são os necessitados, 
os excluídos socialmente, os pobres e 
os miseráveis que vivem em flagrante 

inópia em um País com direitos for-
mais declarados em repleção [estado de 
repleto] ao longo de uma vasta e quase 
romântica Constituição, mas que não 
saem do papel, encerrando-se apenas 
nas balelas politiqueiras, isso porque a 
maior parte da população não possui 
renda suficiente para cobrir a carência 
das políticas públicas estatais e da quase 
ausência de ações afirmativas concretas 
que não passam, em sua maioria, de en-
godo demagógico e de leguleio.

Todavia, o problema criado pela so-
negação perpetrada pelos acusados não 
para aí, ainda é mais exicial do que alguns 
pensam, pois a insuficiência das políticas 

públicas, dos serviços essenciais e a pés-
sima prestação de serviços públicos em 
geral são fatores criminógenos relevan-
tes, mormente, da violência que pulula 
e aflige não apenas todos os cidadãos 
individualmente, como coletivamente, 
provocando, pela má qualidade desses 
serviços, a destruição vde orelhões, o 
incêndio e a depredação de ônibus, de 
fóruns, de delegacias e de prédios de 
prefeituras municipais ao longo do País, 
pois as pessoas mais carentes passaram a 
desacreditar nos  diversos órgãos e po-
deres estatais e em seus representantes, 
propiciando o exsurgimento de “coman-
dos paralelos” criados pelo narcotráfico, 
pela criminalidade subterrânea  e pelas 
milícias nas favelas e baixadas.

Ora, se a sonegação fiscal, elada à 
corrupção no País, é causa primordial do 
aumento da criminalidade e da violência 
no Brasil, não se entende por que a le-
gislação permite que o sonegador pague 
seus impostos e extinga, dessarte, a sua 
punibilidade, não ficando nem mesmo 
com antecedentes criminais por conta 
dessa nefasta conduta delituosa, perma-
necendo solto para novas investidas e 
empreendimentos criminosos.

Celpa no mercado
Em fevereiro deste ano a Celpa valia 

5,2 bilhões de reais. Seu valor de mer-
cado agora em maio passou para R$ 
6,7 bilhões. Em fevereiro o Fundo de 
Investimento em Participações iniciou 
o leilão de 10% dos seus papeis da em-
presa na Bolsa de Valores de São Paulo 
a R$ 25,50 cada ação. Finalizou a tran-
sação, arrecadando R$ 520 milhões, a 
R$ 26,50.

No último dia 20, cada ação começou 
o pregão cotada a R$ 32 e o encerrou a 
R$ 33,91. O Banco PTG Pactual, que 
controla o fundo, obteve R$ 670 milhões 
por outros 10% do controle acionário 
da concessionária estadual, cujo maior 
acionista, através da Equatorial Energia, 
passou a ser a Squadra, a mais antiga 
das acionistas, na empresa desde 2008, 
quando a dona era a Rede Energia. O 
FIP era o principal acionista (com 22% 
do seu capital) da Equatorial, que, por 
sua vez, tem 96% das ações das Celpa.

As duas operações na bolsa foram 
consideradas um sucesso. Em primei-

ro lugar, pela contínua valorização dos 
papeis da Celpa, que chegou a 56% em 
12 meses. Também porque fundos na-
cionais e estrangeiros compraram ações 
nos leilões, naturalmente convencidos 
de estar fazendo um bom negócio. E 
tudo indica que foi.

A Celpa foi privatizada em 1988. 
A Rede Energia a arrematou por R$ 
504 milhões, sendo R$ 388 milhões em 
dinheiro e R$ 116 milhões em dívidas 
da antiga estatal paraense. A vizinha 
Cemar, concessionária de energia do 
Maranhão, foi vendida por R$ 447 mi-
lhões, dos quais R$ 289 milhões em di-
nheiro e R$ 158 milhões em assunção 
da dívida existente.

Em 2012 a Equatorial assumiu o 
controle da Celpa por um real, valor 
simbólico necessário para que a opera-
ção não fosse gratuita. Mas ficou com 
a dívida, que era calculada em R$ 2 
bilhões e chegou a R$ 3,5 bilhões. A 
Equatorial conseguira recuperar a vi-
zinha Cemar, que estava sujeita a ser 

reestatizada por seu péssimo desempe-
nho depois da privatização, que a tor-
nara a pior empresa do setor elétrico.

Os números apurados pela Comis-
são de Valores Mobiliários e apresen-
tados no leilão levaram aos bons re-
sultados. A Celpa faturou quase 100 
milhões de reais no primeiro trimestre 
deste ano contra R$ 70 milhões em 
igual período de 2014. Depois de um 
prejuízo de R$ 30 milhões no exercí-
cio anterior, lucro de R$ 35 milhões 
nos primeiros três meses de 2015. A 
empresa investiu mais e quitou suas 
dívidas dessa fase.

A volta da Celpa ao mercado de ca-
pitais com boa imagem é uma vitória 
da administração da Equatorial, que 
substituiu imediatamente o BTG Pac-
tual. Significa que a empresa já pode 
responder muito melhor às demandas 
e queixas da maltratada população do 
Pará. Depois dos acionistas e investi-
dores, é a vez do cliente e do cidadão.
Tomara que seja assim.



- JORNAL PESSOAL Nº 585 • MAIO DE 2015 • 1ª quINzENA6

Francis foi profeta ou nem foi repórter?
Paulo Francis está sendo cultuado 

como o herói que foi vítima da sua 
coragem e perspicácia. Ele teria ante-
cipado em quase 20 anos o escândalo 
do desvio de dinheiro (mais de seis bi-
lhões de reais contabilizados) dentro 
da Petrobrás, objeto agora da maior 
operação de combate à corrupção da 
história do Brasil. Em uma de suas 
intervenções do programa Manhattan 
Conection, transmitido pelo canal a 
cabo GNT, da TV Globo, a partir de 
Nova York, ele disse que os diretores 
da estatal do petróleo tinham contas 
secretas na Suíça, alimentadas por des-
vio de dinheiro da empresa.

Os sete diretores da Petrobrás, à 
frente o então presidente, Joel Rennó, 
reagiram imediatamente: foram à jus-
tiça para cobrar reparação pelo dano 
moral que alegaram ter sofrido pela ca-
lúnia de que se disseram vítimas. Não 
propuseram a ação no foro do Rio de 
Janeiro, sede da emissora que trans-
mitiu o programa, de propriedade da 
TV Globo. Apresentaram-na em Nova 
York mesmo, domicílio do jornalista.

Era uma estratégia de advogado: a 
justiça americana é muito mais recep-
tiva a esse tipo de ação, fixando inde-
nizações milionárias quando dá ganho 
de causa ao autor, o que costuma ser a 
regra, em função da legislação ser mais 
favorável a esse tipo de decisão.

Paulo Francis foi condenado a in-
denizar os diretores da Petrobrás em 
100 milhões de dólares, acrescidos das 
custas e honorários. Apesar de ser um 
dos jornalistas mais bem pagos do Bra-
sil, ele não tinha condições de arcar 
com esse valor. Desesperado, recorreu 
a amigos, dentre os quais o presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Mas nin-
guém conseguiu demover Joel Rennó. 
Sem saída, Francis entrou em depressão 
e em fevereiro de 1997 sofreu um en-
farte fulminante, que o matou.

Com o desvendamento da quadri-
lha que roubava a Petrobrás, superfatu-
rando o valor dos contratos e desviando 
os recursos adicionados para seus inte-
grantes, diretores da empresa e políti-
cos, parte da opinião pública se mani-
festa pela revisão do caso de Francis. 
Ao invés de tê-lo processado, os direto-
res da Petrobrás – ou quaisquer outros 

escaninhos superiores dentro do gover-
no – deveriam ter mandado instaurar 
inquérito para apurar os fatos. 

Assim, podiam ter-se antecipa-
do ao escândalo e evitado o roubo de 
dinheiro público. Talvez chegassem à 
mesma conclusão do jornalista depois 
da denúncia: de que a solução para os 
problemas da estatal petrolífera seria 
a sua privatização. Conclusão daque-
les que se extremaram no acompa-
nhamento e análise dos resultados da 
Operação Lava-Jato.

Como ficou demonstrado, Francis 
não tinha provas do que afirmou na sua 
denúncia. Em seu favor, muitos ressal-
tam que os jornalistas dificilmente con-
seguem provas de corrupção, sobretudo 
em escalas de valores mais elevadas e 
grau de sofisticação maior. As fontes 
dessas informações costumam ser se-
cretas e pedem sigilo para não serem 
identificadas. Sabem de muita coisa 
confidencial ou escondida, mas não dis-
põem de provas materiais. Sendo graves 
os fatos e de interesse público, estariam 
caracterizadas as chamadas “provas dia-
bólicas”, improváveis de serem produ-
zidas. Contaria para respaldá-las o con-
ceito do profissional e a credibilidade 
do seu veículo de comunicação.

Essas condições seriam suficientes 
para dar sustentação à denúncia e justi-
ficar a investigação das informações nela 
contidas. O presidente da república se 
sentiu motivado a interceder por Fran-
cis, mas não em determinar a apuração 
dos fatos. Optou por uma ação entre 
amigos quando o que lhe competia era 
defender a causa pública. Causa que 
motivou a intervenção de Paulo Francis 
e levou ao seu sacrifício e morte.

Maristela Basso, professora de Di-
reito Internacional da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), sugeriu aos herdeiros e sucesso-
res do jornalista para voltarem ao poder 
judiciário americano “com uma ação de 
recuperação da imagem e erro judicial 
— frente às provas de que dispomos 
agora. É preciso responsabilizar a Justi-
ça americana da morte de Francis, haja 
vista que nenhuma sentença pode ser 
proferida sabendo-se que o condenado 
não teria os meios de pagar — e que seu 
cumprimento o levaria à ruína”.

A ação poderia levar a justiça ame-
ricana a reconhecer “que foi usada 
como ‘forum shopping’ por litigantes 
de má-fé que deveriam ter ingressado 
com a ação na Justiça da cidade do 
Rio de Janeiro, sede da Rede Globo 
de Televisão, responsável pelo progra-
ma ‘Manhattan Connection’, e local 
onde os diretores da Petrobrás viram 
e sentiram os efeitos e prejuízos (se 
houve) do que foi dito por Francis. A 
Rede Globo também pode tomar essa 
iniciativa, afinal de contas o programa 
era e é dela”.

Para a professora, não há dúvida 
que a justiça dos Estados Unidos er-
rou: “Deixou-se usar à época. Mas os 
tempos mudaram lá e cá.” Observa 
ainda que não ocorreu a prescrição, 
com a perda do direito de agir, porque 
essa finalização “não atinge a nova de-
manda nos EUA por justiça a Francis. 
Fatos novos apareceram e com eles um 
mar de provas. Sem falar que crimes 
contra os direitos humanos não pres-
crevem e aqueles do colarinho branco 
abrem um corredor direto para a pri-
são nos Estados Unidos”.

Qualquer advogado dirá que Ma-
ristela Basso tem razão. Posso apre-
sentar em reforço desse entendimento 
um dos meus processos judiciais. O 
poderoso empresário (já falecido) Ce-
cílio do Rego Almeida protocolou em 
São Paulo seu pedido de indenização 
por dano moral que teria tido por cau-
sa um artigo que escrevi neste jornal 
sobre a sua grilagem de terras. Defen-
deu o foro paulista dizendo que o JP é 
muito vendido na capital paulista. Mas 
foi fácil não só desfazer essa mentira 
como sustentar que tendo o jornal sua 
sede em Belém, só nela a ação podia 
ser proposta. A juíza que recebeu o 
processo o desaforou.

Não tive acesso ao processo contra 
Francis para verificar as razões for-
muladas pelo advogado dos diretores 
da Petrobrás e a decisão do juiz ame-
ricano que recebeu a ação e a proces-
sou em Nova York. Talvez haja algum 
dispositivo na legislação americana que 
permita a arguição da sede do processo 
em território dos Estados Unidos. Seria 
primário demais o recebimento da ação 
sem esse fundamento.
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Mas ainda que a decisão da justiça 
dos EUA tenha sido um erro, capaz 
de reabrir o processo, se tal erro inter-
rompe o prazo prescricional, há outras 
questões a considerar antes de levantar 
a bandeira do heroísmo e da antevisão 
profética de Paulo Francis. Sem essas 
ponderações, a boa causa em tese pode 
se transformar em desserviço ao jorna-
lismo, à causa pública e ao país.

É verdade que jornalistas esbar-
ram em dificuldades quase insuperá-
veis quando tentam encontrar provas 
para sustentar certas informações que 
recebem. As dificuldades se acentuam 
quando o problema envolve muito di-
nheiro e poder. Mas pelo menos o jor-
nalista tem que ir atrás. Não pode se 
contentar com fontes orais ou papeis 
singelos. Uma vez formuladas as hipó-
teses de trabalho, elas devem ser testa-
das com o maior grau de rigor e obje-
tividade que for possível. Essa tarefa 
exige método, honestidade, integridade 
e competência – além de tempo, muito 
tempo às vezes.

Francis não agiu desse modo. Ele 
simplesmente reproduziu o que ouviu 
de alguém. Experiente como repórter, 
não apenas como intérprete ou analis-
ta, o que constituía o ofício de Francis, 
Lucas Mendes o questionou na hora 
sobre as bases da denúncia, de certa 
forma livrando-se da eventual coauto-
ria. Francis sustentou à larga o que dis-

sera, com a empáfia costumeira. Não foi 
a primeira vez que agiu dessa maneira.

A diferença é que, desta vez, os atin-
gidos reagiram da forma mais agressiva 
que tinham ao seu alcance, sem passar 
do umbral da justiça (não agrediram fi-
sicamente o jornalista ou contrataram 
capangas para agirem em seu nome, 
como é praxe por aqui). Não exorbita-
ram dos seus direitos ao agir da maneira 
pela qual agiram. Foram humanamente 
cruéis ou cínicos?

É possível. Mas pareciam sincera-
mente indignados. Tanto que nem a 
interferência do presidente da repú-
blica os convenceu a desistir. Devem 
ter apresentado suas razões e, talvez, 
provas para que FHC voltasse atrás 
no seu propósito de ajudar o amigo 
jornalista.

A tese contrária pode até ser verda-
deira, se provada, mas não parece a mais 
plausível, inclusive com o reforço das 
informações produzidas pela Operação 
Lava-Jato. Em 1997, quando Francis 
morreu, havia corrupção na Petrobrás, 
como em todo país. O Brasil é um dos 
países mais corruptos do mundo e tem 
subido os degraus da roubalheira mun-
dial. Mas não havia uma organização 
criminosa na Petrobrás nessa época.

Os esquemas de propinas que levam 
aos contratos viciados eram individu-
ais. A reunião das 27 empreiteiras que 
se tornaram alvo da Lava-Jato data de 

2004. A organização foi crescendo e se 
espraiando porque passou a contar com 
a cobertura sistemática dos políticos 
que davam sustentação ao roubo e dele 
tiravam proveito. A engrenagem se tor-
nou a mais ampla e sólida de toda his-
tória da corrupção brasileira. Por isso a 
operação montada pela Polícia Federal 
e o Ministério Público Federal, aos 
quais se juntou o juiz da causa no foro 
de Curitiba, Sérgio Moro, se tornou o 
que estamos vendo agora: o maior des-
file de corruptos de colarinho branco, 
a declarar de viva voz os seus crimes. 
Cenas inimagináveis no Brasil de pou-
co tempo atrás.

Logo, o que Paulo Francis teria (o 
verbo permanece no condicional) reve-
lado não é o fio do novelo que agora 
se desfaz pela combinação rara de cir-
cunstâncias e vontades. Se ele foi víti-
ma da arrogância de alguns potentados 
estatais, não é o herói do tipo de jor-
nalismo que é essencial como um dos 
sustentáculos da democracia. Não lhe 
faltavam as qualidades do intelectual 
que foi, mas ele não possuía nem os ti-
ques de um repórter. E é de repórteres 
comprometidos com a verdade e os in-
teresses da nação do que o Brasil mais 
precisa atualmente – e é tão carente 
dessa peça da máquina da liberdade de 
informar sem a qual a democracia é um 
bem tão oco quanto a glória do repórter 
Paulo Francis.

Idesp: morte dupla em ninho de tucano
O advogado Roberto Santos foi 

um dos maiores intelectuais paraenses. 
Além da carreira jurídica, que o levou 
a ser juiz e presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho, numa das mais 
exuberantes fases dessa justiça espe-
cializada, se tornou um grande econo-
mista, historiador e filósofo, além de 
homem de ação. 

Ao comparecer ao seu velório, na 
sede do TRT, o governador Simão Ja-
tene anunciou que adicionaria o nome 
de Roberto Santos ao do Idesp, o Ins-
tituto de Desenvolvimento Econômico, 
Social (e, depois, Ambiental) do Pará, o 
primeiro órgão de planejamento esta-
dual do Brasil. Era justo: o homenagea-
do trabalhara ali e o instituto publicara 
alguns dos seus trabalhos pioneiros.

Falando baixinho e entre os dentes 
(“como convinha ao velório e a Jatene”, 
observou uma das testemunhas da cena), 
o governador pediu a Adelina Braglia, 
então presidente do Idesp, que preparas-
se o projeto de lei incluindo o nome de 
Roberto Santos. Além da sua justeza, a 
iniciativa não precisava violar – como é 
regra na vida pública – o decreto-lei (do 
governo do general Ernesto Geisel) que 
proíbe homenagear pessoas vivas.

Não se sabe o que aconteceu com o 
projeto, mas a homenagem não saiu. O 
arremate é que foi pior: Jatene, imitan-
do seu padrinho, o também governa-
dor Almir Gabriel, extinguiu o Idesp, 
quase manu militari, sem consultar 
ninguém, de súbito. Como se fora um 
acerto pessoal, um ajuste de contas.

Foi a segunda morte do institu-
to, mais dolorosa do que a primeira, 
quando um motivo para a intolerân-
cia se tornou evidente: Almir Gabriel 
não perdoava o Idesp por ser a fonte 
das estatísticas que desmoralizavam 
sua promessa de campanha eleitoral 
de criar 400 mil empregos ao longo 
do seu quatriênio como governador. À 
maneira dos déspotas da antiguidade, 
o potentado desagradado mandou ma-
tar o mensageiro da má notícia.

E Jatene: o que tinha de pessoal 
contra o Idesp, já que, ao menos para 
o público, se disse tão interessado em 
manter o instituto que iria enrique-
cê-lo pela companhia da memória de 
Roberto Santos?

Quem souber, que conte a história.
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O jornalismo crítico: os embates com a lei
Reproduzo a segunda parte do artigo do sociólogo Benedito Carvalho Filho, professor da 

Universidade Federal do Amazonas, que analisa monografia de conclusão do curso de Graduação 
na Ufam, apresentada por Evanilson Santos Andrade. Este jornalista foi o seu tema.

    

Tem razão Evanilson ao constatar 
que Lúcio, ao se defrontar com o 
direito, não o renega. Na verda-

de, ele não nega a instituição jurídica, 
produto, como ele certamente diria, 
parte do processo civilizatório, da se-
cularização da cultura e uma forma de 
resolver os conflitos.  

Quando pressionando pelas difíceis 
e problemáticas instâncias jurídicas 
com seus complexos códigos, Lúcio 
tem como preocupação não só funda-
mentar a sua defesa e penetrar nas suas 
entranhas extremamente complexas e 
cheias de labirintos e perceber as suas 
contradições, o uso leviano que se 
faz dele, devido a certas interpreta-
ções que se pretendem verdadeiras, 
principalmente quando entram em 
cena interesses privados, que usam 
as leis em função de seus próprios 
interesses, como é costume nesse 
país do “manda quem pode, obedece 
quem tem juízo”.

 Há inúmeros casos por ele nar-
rado nos quais revela como a lei é 
burlada. Isso fica evidente no seu 
livro chamado Grileiros mais juízes – 
Ameaças às terras do Pará, onde mos-
tra a situação kafkiana nos tribunais, 
a justiça como cúmplice e inúmeras 
mazelas, essas “anomalias” que en-
vergonham a justiça paraense e a 
brasileira de uma maneira em geral. 

Apesar dos atropelos e do pre-
ço que o jornalista paga por exercer 
com dignidade e ética o seu jornalismo 
na região, o valor de seu embate não 
se deve somente ao seu heroísmo e a 
demonstração evidente da ignorância 
e truculência das classes dominantes 
locais, cujos interesses se entrelaçam 
com grupos nacionais e internacio-
nais. Seus inúmeros artigos e livros 
têm o mérito de nos apresentar, sem 
rodeios, a versão não oficial dos fatos 
que compõe a história contemporânea 
da Amazônia. 

O que o Lúcio faz com maestria, 
também é trabalhar os fatos, checando
-os,  testemunhando-os, fazendo uma 

espécie de cartografia dessa guerra, 
seus atores, o desenrolar dos aconte-
cimentos, desmontando evidências e 
fazendo aquilo que o sociólogo francês 
Pierre Bourdieu chamava de “descon-
fiança epistemológica”. 

Foram inúmeros os livros que 
Lúcio Flávio Pinto escreveu sobre a 
Amazônia. Poderíamos citar alguns, 
como O Jornalismo na Linha do Tiro 
(De grileiros, madeireiros, políticos, em-
presários, intelectuais & poderosos em 
geral), Editora Jornal Pessoal; Cara-
jás, o Ataque ao Coração da Amazônia, 
Editora Marco Zero & Studio Alfa 

Fotoletra e Editora (Coleção Nossos 
Dias, 1981); Contra o Poder (20 anos 
de Jornal Pessoal: Uma paixão amazô-
nica), Edição do Autor, Belém, 2007; 
Amazônia Sangrada (de FHC a Lula), 
Edição Jornal Pessoal, Belém, 2008; 
Grileiros mais juízes – Ameaças às 
terras do Pará, Editora O Estado do 
Tapajós, Santarém, 2012; A Agressão 
– Imprensa e violência na Amazônia, 
Edição Jornal Pessoal, 2008; A Histó-
ria Censurada, Edição Jornal Pessoal, 
Belém, 2009; Memória do Cotidiano, 
(várias edições, onde relata fatos do 
passado da cidade paraense). 

Lúcio Flávio Pinto publica com 
certa regularidade o Dossiê Jornal Pes-
soal, no qual reúne artigos sobre deter-
minados temas específicos relativos à 
política no Pará (nº 7), a Cabanagem 
(nº 9), a imprensa no Pará (nº 8), assim 
como outros que escreveu sobre diver-
sos assuntos. Sobre o mesmo autor e o 
tipo de jornalismo que desenvolve na 
região já foram escritas muitas teses, 
como foi citado por Evanilson Santos 
na sua dissertação.   

O sociólogo paulista José de Sousa 
Martins, ao prefaciar um de seus livros, 
publicado pela Editora Hucitec, dizia 

com propriedade que Lúcio Flávio 
fazia um jornalismo sociológico 
que se diferenciava do jornalismo 
comum da grande imprensa. 

Não precisamos de muito esfor-
ço para perceber a veracidade dessa 
constatação. Lúcio nos oferece da-
dos aos borbotões para compreen-
dermos a complexa trama tecida 
entre o Estado e os interesses pri-
vados na região; os crimes de en-
comenda e seus mandantes, como 
o excelente trabalho jornalístico 
sobre o assassinato do ex-deputado 
pelo PC do B, Paulo Fontelles, em 
uma rodovia nas proximidades de 
Belém, matéria que recebeu uma 
premiação nacional de jornalismo. 

No Guerra Amazônica faz de-
núncias sérias, como dos presos 
que eram levados para “interroga-

tórios” de barco, à noite, para a Ilha 
de Cotijuba, em frente a Belém. Em 
outro momento relata com detalhes 
o assassinato de um “colunável” lo-
cal que usava sua empresa de câm-
bio e turismo como fachada para o 
seu principal negócio: a cobertura do 
narcotráfico internacional, através do 
qual intermediou, em 199l, a “passa-
gem de 100 milhões de dólares em 
cocaína para o exterior”. 

Lúcio desvenda o mundo social 
da classe dominante local, um mundo 
aparentemente limpo que ocultava (e 
oculta) o submundo delinquente, com 
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tentáculos subindo aos patamares do 
poder e da chamada alta sociedade. 

Isso foi noticiado em uma época 
em que pouco se falava de lavagem 
de dinheiro nesse rendoso e próspero 
comércio ilegal de cocaína, cuja rota 
principal, como se sabe, passa hoje 
pela Amazônia. 

Os seus livros, também, tornam 
evidentes, através dos dados que ofe-
rece, como se dá na vida real a relação 
entre o “Brasil legal”, que a grande 
imprensa, na maioria das vezes, es-
conde, e o “Brasil real”, esse que se 
constrói nos bastidores das grandes 
negociatas, na delinquência, onde o 
público e o privado se mesclam nesse 
submundo que movimenta bilhões de 
dólares e alimenta uma parcela da eli-
te dominante local nas suas relações 
simbióticas com grandes grupos na-
cionais e internacionais. 

O sociólogo ou historiador que 
um dia desejar escrever sobre a his-
tória da riqueza da elite dominante 
local não pode desconhecer a imensa 
quantidade de fatos, suficientemente 
checados e publicados, que esse jor-
nalista nos oferece. 

A delinquência que alimenta a 
história dessa riqueza regional, como 
o próprio autor nos diz, tem muitos 
“tentáculos” que nunca saberíamos 
pela “história oficial”, como, por exem-
plo, o rombo equivalente a 30 milhões 
de dólares que um ex-presidente do 
Banco da Amazônia, Augusto Bar-

reira Pereira, deu na instituição, sob a 
convivência e o silêncio da grande im-
prensa local. 

Esses “tentáculos”, essas ramifica-
ções, são apoiados em muitas outras 
denúncias e compõem um grande 
painel fartamente documentado com 
fatos, números e personagens. O mais 
curioso (e trágico) é o desconheci-
mento e o silêncio cúmplice de amplos 
setores da sociedade local, o anestesia-
mento da consciência política, mesmo 
daqueles que têm conhecimento dos 
fatos narrados pelo autor. 

Lúcio Flávio não é o Asterix na 
sociedade local, como o caricaturou 
um jornalista paraense residindo 
em São Paulo. Sua perseguição é o 
ônus que paga por ir contra a cor-
rente dessa cultura da delinquência, 
que, paradoxalmente, adquiriu for-
mas mortíferas mesmo nesse perío-
do de aparente democracia em que 
vivemos. A gratidão e o reconheci-
mento de seu trabalho não ocorrem 
nos salões por onde circulam os de-
linquentes de colarinho branco, com 
sua jagunçada pronta para qualquer 
“serviço” de seus mandantes.

O que o torna uma figura ímpar no 
jornalismo brasileiro é sua capacidade 
de indignação, aliada ao seu compro-
misso ético inquebrantável de ser jor-
nalista e sociólogo, mesmo no meio da 
promiscuidade da classe dominante, o 
que não é uma tarefa, diga-se de pas-
sagem, para qualquer um.

Se a sua inspiração é o jornalis-
mo desenvolvido pelo americano I. F. 
Stone, no semanário I. F. Stone’s We-
ekley, que publicava desde 1952, “um 
jornalzinho feio e pobre”, mas lido até 
na Casa Branca, que também escrevia 
uma história diferente do “enredo ofi-
cial”, tudo bem, esse é seu ideal do que 
é ser jornalista. 

Mas só esse modelo de Stone não 
caracteriza Lúcio nessa Guerra Ama-
zônica. A América do Norte é radi-
calmente diferente de nossa América 
Latina, onde jamais um presidente 
da república lê um jornalzinho “feio 
e sujo”. Os “coronéis”, sejam os de 
barranco, os novos ricos metidos 
em jogadas escandalosas e roubando 
os cofres públicos, os caciques for-
madores de opinião, talvez façam o 
contrário da classe dominante ame-
ricana: os jornaizinhos “feios sujos e 
malvados” têm um destino trágico: 
vão direito para a latrina ou vão ca-
çar quem comete essa ousadia, como 
fazem os Maioranas em Belém do 
Pará.

 Não estão interessados no co-
nhecimento, no debate livre, ideal 
que a sociedade moderna e burgue-
sa parecia idolatrar. São iconoclastas 
e predadores não só na Amazônia, 
onde a guerra é cruel, mas em todas 
as regiões do Brasil, onde o iluminis-
mo não chegou, pois, como dizia a 
filósofa Olgária Matos,  o  tempo da 
onça não está longe daqui.

O Brasil não conhece o Brasil, muito menos a Amazônia

Quando fui aluno de graduação em 
Ciências Sociais, na PUC de São Paulo, 
lá pelos finais dos anos 1970, conheci 
um sociólogo que anda meio sumido. 
Recordo-me que de vez em quando, 
durante as férias, ele se embrenhava pe-
los “fundões” do Brasil. 

Lúcio conheceu esse professor, que 
se chama Luiz Alfredo Galvão, que 
também ministrou cursos na Faculda-
de de Sociologia e Política, onde Lúcio 
estudou. Ele conhecia o marxismo e o 
leninismo ortodoxo, principalmente o 
da III Internacional, versão PCB, que 
chegou ao Brasil e o desconstruía (para 
irritação dos esquerdistas dogmáticos) 
idolatrado na época. Seus argumentos 

eram bem fundamentados e provoca-
tivos, e gostava sempre de dizer que 
sociólogo e antropólogo não conhecem 
o Brasil, nem como turista nem como 
estudiosos de sua sociedade. Enquan-
to tomavam como modelo a revolução 
russa e os escritos de Lênin desse perí-
odo, desconheciam por completo o solo 
onde estavam pisando. 

Lúcio revela num de seus livros o 
desejo quando ainda estudava na Fa-
culdade de Sociologia e Política: estu-
dar os intelectuais de 20 e 30 chama-
dos de direita: Oliveira Viana, Azevedo 
Amaral, Lourival Fontes. Todos aten-
tos a Nelson Werneck Sodré, Caio Pra-
do Junior, Sérgio Buarque de Holanda 

(...), incluindo Gilberto Freyre, que 
conheciam o Brasil melhor dos que os 
de esquerda. Os pensadores conserva-
dores, como Paulo Prado, conheciam o 
Brasil melhor que os de esquerda. 

Ele já compreendia o valor do 
debate cultural como oxigenador da 
democracia, tão presente no pensa-
mento mannheiniano. Influenciado 
por seus mestres menos ortodoxos, sa-
bia, também, que o sociólogo, sem o 
contato com o mundo social em que 
está inserido, torna-se um acadêmi-
co burocrático, estéril (para não dizer 
inútil), principalmente hoje, em que 
as universidades transformaram-se em 
verdadeiros “condomínios” e “muros”, 
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segundo a denominação de Chistian 
Ingo Lenz Dunker, no seu recente e 
polêmico livro chamado Mal-Estar. 
Sofrimento e Sintoma, editado pela 
Boitempo. Ele nos mostra como a 
vida brasileira está governada por uma 
razão sistêmica tutelada por tecnoes-
pecialistas, a quem ele chama de sín-
dicos, ou gestores, mais preocupados 
com a burocracia e os currículos Lattes 
do que o debate e a vida cultural.

Creio que essa insatisfação com a 
sociologia de gabinete, copiada, muitas 
vezes, de modelos teóricos de outros 
continentes, não daria conta de conhe-
cer a realidade do país e da região onde 
estava inserido, por mais sofisticada que 
essas teorias se apresentassem. 

Como dizia o esquecido professor 
Luis Alfredo Galvão na época: “não 
se faz sociologia sem dados empíricos, 
sem um conhecimento desse Brasil. 
Temos que tirar a bunda das cadeiras e 
conhecer esse país”. 

Suponho, portanto, que esse período 
em São Paulo, em que Lúcio transitou 
com desenvoltura entre a sociologia e o 
jornalismo, e o contato com o trabalho 
de Stone, foram elementos fundamen-
tais para que decidisse mergulhar na 
realidade amazônica, tarefa que desen-
volve com grande inteligência e desen-
voltura excepcional. Sua ousadia, ou, 

para alguns, a sua loucura, tem método, 
como dizia o poeta inglês. 

Ele revela isso claramente na página 
26 em um de seus livros, quando de for-
ma cáustica nos diz: 

“O brasileiro con-
tinua a viver 

como caranguejo, arra-
nhando o litoral, para 
usar a imagem qui-
nhentista. É sempre o 
pensamento do litoral 
voltado para fora do 
Brasil. O Brasil não co-
nhece o Brasil. A penetra-
ção para o Oeste, mais destrói do que 
conscientiza. A descoberta do Brasil 
não passa de movimentos espasmódi-
cos e cheio de exotismo. É o fundador, 
o descobridor querendo que a paisagem 
original se transforme de acordo com 
sua visão de colonizador. Isso me levou 
a desistir da grande imprensa, que, se-
gundo ele, é muito pior do que na época 
do regime militar”.     

É admirável o trabalho que Lúcio 
Flávio Pinto faz na Amazônia. Conhe-
ço poucas regiões onde existam jorna-
listas dessa extirpe e com tamanha ou-
sadia e inteligência. Se em cada lugar 

do país existisse jornalista como ele, 
teríamos parte importante da história 
não oficial do Brasil contada e percebe-
ríamos com mais clareza como é tecida 
a dominação de classe, sem generaliza-
ções apressadas e teorias fora do lugar. 

Vivo atualmente no Amazonas, 
apesar de ser paraense, onde os meios 
de comunicação e seus poderosos do-
nos controlam as informações sobre 
o Estado. Imagino a falta que faz um 
jornalista com o perfil desse sociólogo-
jornalista. A história dessas duas regiões 
ainda está para ser contada. O paraense 
tem sorte, pois tem uma quantidade de 
dados em suas mãos e trata de escrevê
-la, pois assunto não falta. Um outsider 
na imprensa amazonense faz muita fal-
ta e, por isso, dormitamos no silêncio 
cúmplice de governos que se dizem 
democráticos no meio de uma imensa 
miséria rural e urbana. 

Os dois irmãos do Norte, apesar de 
uma besta e preconceituosa rivalidade, 
possuem histórias similares. Somos ca-
boclos descendentes de índios, somos, 
como Lúcio, filhos de migrantes tangi-
dos pela seca em busca de um eldorado 
que está sendo devassado.  

O tempo dirá que destino teremos: 
o eterno subdesenvolvimento, a eterna 
colônia, que Evanilson chamou na sua 
dissertação de “mundial”?

Resposta da Hydro
A Hydro nega que suas empresas controladas, Alunorte e Albrás, estejam sem comando 

efetivo, desmentindo – sem, na verdade, desmentir – postagem que fiz no meu blog <www.
lucioflaviopinto.com>. Através da sua assessoria de comunicação, a empresa enviou uma 

nota na qual sustenta que as operações estão sendo desenvolvidas regularmente, sem 
negar, porém, o que foi noticiado: que as presidências da Albrás e da Alunorte estão sendo 

exercidas interinamente, sem os seus presidentes titulares, por razões não explicadas:

E m atenção à notícia publica-
da no dia 06 de maio, gostaría-
mos de esclarecer que todas as 

atividades, planos e metas para 2015 
nas empresas Hydro Alunorte e Al-
bras continuam sendo desenvolvidas 
normalmente. Em abril, Silvio Porto 
assumiu a Diretoria de Operações de 
Bauxita e Alumina. O paraense tem 
ampla experiência em mineração e refi-
no de bauxita e reporta-se diretamente 
para o vice-presidente executivo global, 
Alberto Fabrini. Porto responde pela 

presidência da Hydro Alunorte e Hy-
dro Paragominas. A Albras é liderada 
por Takashi Nakamura, que atua na 
produtora de alumínio primário desde 
a implantação do projeto, há 29 anos. 
Em 2010 foi nomeado vice-presidente 
e é representante do NAAC (Nippon 
Amazon Aluminium Co.), acionista 
japonês que possui 49% das ações, en-
quanto a Hydro detém 51%.

De origem norueguesa, a Hydro 
tem mais de um século de história 
como indústria global. Desde os anos 

70 mantém relação com o Brasil, como 
detentora de 5% das ações na Mine-
ração Rio do Norte (MRN), mina de 
bauxita localizada na região oeste do 
Pará. Em 2011 adquiriu as operações 
de bauxita, alumina e alumínio no 
nordeste do Pará e está desenvolven-
do um processo de constante melho-
ria nas plantas, no intuito de atender 
a Aspiração da companhia, de ser Me-
lhor, Maior e Mais Verde. 

Thayana Araújo
Temple Comunicação
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CABANAGEM/180 ANOS

O herói de Dilke: seu bisavô, Angelim
Para Gonçalves Dias, o cearense Edu-

ardo Nogueira Angelim foi “o tipo do bra-
sileiro mais perfeito”. O poeta maranhense 
pretendia dedicar-lhe uma “gloriosa epo-
peia”, mas nunca esse plano tomou forma 
escrita. Apesar de toda sua importância, o 
líder da cabanagem mereceu até hoje ape-
nas uma biografia, escrita por sua bisneta, 
Dilke Barbosa Rodrigues (A vida singu-
lar de Angelim, Pòngetti, Rio de Janeiro, 
1936). O livro nunca foi reeditado, se 
transformando em raridade bibliográfica. 
Não pelo seu valor intrínseco, mas por sua 
circunstância de produto único.

O esforço de Dilke é convencer seu leitor 
de que Angelim foi um intelectual e o verda-
deiro líder político da revolta que eclodiu em 
Belém,, em 7 de janeiro de 1835, e terminou 
no Amazonas, em 1840, com a anistia aos 
revoltosos dada pelo imperador Pedro II. 
Segundo ela, seu bisavô leu bastante e tinha 
ideias avançadas para o seu tempo, que ten-
tou por em prática durante a rebelião, sem 
sucesso. Seus sonhos foram desfeitos em 
violência e sangue no fragor das lutas entre 
cabanos e as tropas legais.

Dilke tenta compor a figura de um 
herói sem mácula e projetá-lo como um 
mito, o maior do seu tempo. Parece que-
rer compensar os dois volumes que Ange-
lim escreveu no exílio com seu testemu-
nho sobre tudo que viveu. Os originais do 
livro se perderam em Fernando de Noro-
nha, onde Angelim. 

Como o livro de Dilke é singular, con-
forme diz o título, vale a pena anotar algu-
mas das observações mais originais que ela 
faz, como uma contribuição da família – su-
jeita às limitações desse tipo de análise, mas 
de valia para a compreensão do personagem.

Pela ótica de Dilke, a predestinação de 
Angelim seria precoce. Ele tinha 12 anos 
quando houve a grande seca de 1827 no 
Nordeste. Apesar de tão novo, teria sido ele 
quem sugeriu que a família se retirasse do 
Ceará e fosse no rumo da Amazônia, se es-
tabelecendo no Acará.

Trabalhando como guarda-livros (con-
tador) numa casa comercial em Belém, 
conseguiu juntar dinheiro suficiente para 
arrendar terras do coronel Félix Clemen-
te Malcher, às margens do rio Acará, uma 
das regiões mais importantes do Pará, com 
suas plantações e engenhos de cana de açú-
car. Já era um proprietário rural e pequeno 
burguês quando se casou com Luiza Clara, 
a jovem viúva de um rico comerciante por-
tuguês (seu segundo marido), que algumas 
pessoas diziam ter sido morto por Ange-
lim, o que ele sempre negou.

Luiza Clara casou pela primeira vez 
quando tinha 15 anos com um militar. 
Enviuvou precocemente e dois anos de-

pois era a mulher de Angelim, seu terceiro 
marido. Do casamento resultaram sete fi-
lhos: Maria, América, Brasília, Pelópidas, 
Epaminondas e Filomena Clara. A união 
com Luiza Clara o modificara. “Imerso em 
sonhos de amor e tranquilidade, Angelim 
afastara-se do local político e somente cha-
mado voltava a socorrer os amigos”.

Cultivou amizade muito forte com o 
irmão Geraldo, o primeiro da família a se 
engajar em movimentos contra a ordem 
estabelecida. Mas se recusou a aceitar os 
primeiros convites para segui-lo. Aos 19 
anos, sua única preocupação era desenvol-
ver seu talento e crescer. Já acumulava algu-
mas economias e em pouco tempo estaria 
em condições de viajar, percorrer centros de 
cultura. Seu tempo se dividia entre o traba-
lho, o trato das suas terras e os estudos.

A neta assegura que ele leu Aristóteles 
e estava a par das ideias do filósofo grego 
sobre a construção da república.  Numa de 
suas proclamações, citou o escritor francês 
René Chateaubriand: “Não se deve servir 
a um governo para que sustentar a ordem 
precisa oprimir a liberdade e para manter a 
esta se expõe e cai em anarquia”.

Mas na tarde de abril de 1833, quando 
chegou à loja para trabalhar, já o aguarda-
vam algumas pessoas, dentre elas seu irmão, 
Geraldo. Vinham convidá-lo para chefiar o 
movimento que iriam desencadear. Ficou 
surpreso pela iniciativa, mas imediatamen-
te aceitou. A neta diz que Angelim mudou 
de comportamento, deixando de recusar ao 
chamado, por ver a oportunidade de rea-
lizar seus projetos: liberdade dos escravos, 
mudança de regime na corte, independên-
cia do domínio estrangeiro.

Um desenho feito por ele tinha um ín-
dio atirando uma flecha em direção ao sol, 
no ocaso, significando o brasileiro livre, ex-
terminando a monarquia e criando a nação 
dos Estados Unidos da América do Sul. No 
entanto, a própria Dilke admite que o bisa-
vô só não aceitava escravos e mulheres na 
sua tropa, porque “lhe afiguravam fraque-
za, e os fracos não devem lutar”. Uma das 
várias contradições aparentes de Angelim.

Sua participação na revolta de abril 
de 1833, na qual as forças do comercian-
te Afonso de Jales contra as do presidente, 
Machado d’Oliveira, foi tal nesse primei-
ro combate, por sua bravura, que ganhou 
o apelido de Angelim, madeira amazônica 
muito rija, que nunca mais deixou de usar. 
O irmão, igualmente valente, passou a ser 
Geraldo Gavião.

Mas não aceitou o comando das ar-
mas, que lhe ofereceu Félix Malcher, 
primeiro presidente cabano, porque não 
foi proclamada a abolição da escravatura. 
Não quis nem assinar as atas de reconhe-

cimento de Malcher como presidente. 
Seus companheiros ficaram desconfiados 
e insatisfeitos.

Quando Malcher foi deposto (e mor-
to em seguida), Angelim se recusou a 
substituí-lo. “Foi o único homem de bem 
que conheci”, diria Malcher antes da de-
posição e morte. Francisco Vinagre as-
sumiu e foi então que Angelim decidiu 
atuar politicamente.

Se a massa dos cabanos não tivesse se 
mantido em atividade, a cabanagem teria 
sido extinta durante o governo do mare-
chal Jorge Rodrigues. Os líderes admiti-
ram que eles já não comandavam as ações 
e nada fizeram para ampliá-las. O retorno 
de Angelim ao comando foi mais conse-
quência da pressão da massa do que ini-
ciativa da liderança. Quando o marechal 
chegou a Belém, os líderes lhe entregaram 
imediatamente “a capital de que se acha-
vam de posse, seus terrenos e todo o ma-
terial de guerra”, conforme o próprio An-
gelim informaria na sua proclamação aos 
paraenses, em 29 de junho de 1835.

O novo presidente prendeu então Vi-
nagre e mais de 300 paraenses. Angelim 
foi outra vez procurado e reagiu com uma 
proclamação convidando os paraenses a 
pegar em armas e fazer “guerra de morte” 
ao marechal.

Ele foi aclamado presidente em 26 de 
agosto de 1835. Tinha 21 anos. Foi o 13º 
administrador do Pará, o melhor de todos, 
segundo alguns autores. No poder, “preten-
deu levar de frente as reivindicações da pro-
víncia, sob as quais assentavam seus ideais 
liberais, que pretendia dar corpo, mas pre-
feriu entregar o Pará à lei que, na verdade, 
sempre a estimou”, observa Dilke.

Ela diz que a cabanagem arruinou 
Angelim, que perdeu todos os bens que 
conseguira acumular. Com seu dinheiro, 
pagou o funcionalismo e alimentou a 
população.

Ele ficou preso na Fortaleza da Barra 
de 1837 a 1840. Foi mandado para o Rio 
de Janeiro e libertado.  Presente em uma 
sessão da câmara dos deputados, deu vivas 
a Antonio Carlos de Andrada. Chamado à 
atenção, continuou a se manifestar, foi pre-
so ao sair do paço da câmara. Ficou em Fer-
nando de Noronha de 1841 a 1851. Sem 
processo. Soltaram-no em 5 de maio de 
1852. Passou por Recife e seguiu viagem de 
volta a Belém, onde chegou a 13 de maio.

Luiza Clara morreu em 1878 e ele em 
1882, aos 67 anos. Antes de morrer, qua-
se afônico, pediu que abrissem as janelas 
que davam para o rio. Morreu no sítio 
Madre de Deus. “Deus seja comigo”, fo-
ram suas últimas palavras. Eram 11 horas 
de 20 de julho.
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Memória
TRIGO

O redator da coluna Vozes da Rua, da Folha Vespertina, 
observava que o gosto das bolachas fabricadas no Pará 
era muito inferior ao dos produtos importados de outras 
partes do Brasil, inclusive do Maranhão. Mas negava que 
a causa estivesse na incompetência do confeiteiro. Na ver-
dade, o sabor grosseiro se devia à mistura da farinha de 
trigo à raspa de mandioca fornecida pelo moinho. Ironi-
camente, manifestava a crença de que a Ocrim  “não se re-
cusaria a fornecer farinha pura”. Concluía que o problema 
era criado pelas padarias, naturalmente.

BATUQUE

A mesma coluna registrava:
“Os batuques do terreiro entraram definitivamente na 

órbita social da cidade. Fomos, por isso, terça-feira, ceden-
do a convite, ver a inauguração dos seus festejos, no da rua 
Marquês de Herval, próximo da trav. do Chaco. Surpreen-
deu-nos a frequência pela qualidade. Lá estavam figuras co-
nhecidas da sociedade, entre os quais dois padres em trajes 
civis, o dr. Napoleão Figueiredo, a tirar fotografias; a sra. Ida 
Carmem, que tem voz ativa no batuque; o deputado Walde-
mar Guimarães, acompanhado de amigos, etc.

A assistência era numerosa. Um grupo de senhoras canta-
va ou sacolejava-se ao som da batucada. Alguns, encharcados 
do espírito do terreiro, caíam ao chão, enfim, um espetáculo 
ridículo por um lado e impressionante por outro”.

MUNDANAS

A Folha apontava a concentração de “mundanas” 
na praça do cais do porto, que estava “impedindo 
que as famílias a procurem em busca de uma brisa”. 
Por mundanas não estava se referindo a “meia dúzia 
de pobres lavadeiras que muitas vezes ali se reúnem 
à espera de navios”, mas a “meretrizes manjadíssi-
mas, que nada têm a ver com o ganha-pão laborioso 
das lavadeiras”.

O jornal sugeria “severo controle na concessão 
de passes para qualquer mulher travestida de la-
vadeira entrar no cais”. Seriam exigidas provas “de 
que são efetivamente lavadeiras”. Já em relação às 
“marafonas”, a polícia devia expulsá-las do cais. 
Assim, na bruta.

FUTEBOL

Romulo Maiorana, que tinha coluna na Folha do 
Norte, depois de muitos anos sem ir aos estádios de 
futebol, foi ver a partida dominical entre Remo e Náu-
tico, de Recife (onde ele morou). Achou “uma tristeza 
ver uma multidão entrar vinte minutos antes do final 
do jogo. Gente que não tem possibilidade de pagar três 
mil cruzeiros por uma partida de futebol. Por que os 
diretores de clubes não põem ‘geral’ mais barata para 
funcionar? Enquanto isso, milhões de cruzeiros são 
oferecidos a jogadores num verdadeiro Eldorado”.

Em 1965

PROPAGANDA

O primeiro 
guaraná
B. M. Costa & Cia. reivindicava, 

neste anúncio de 1954, o privilé-

gio de produzir o “guaraná dos 

guaranás”, o Vigor, o “primeiro 

da Amazônia”. Também eram 

genuínos os seus outros produ-

tos: Kola Vigor, Água Tônica, 

Kola Champagne e Ginger-Ale. 

A indústria de guaranás em Be-

lém já merecia uma história.
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Cotidianodo
FOTOGRAFIA

O autêntico 
Olímpia
Este Cinema Olímpia, 

de 1953, ainda tinha 

estilo, o art-decó, e valor 

histórico e arquitetônico.  

Era tão valioso quanto o 

primeiro. Na sua forma 

atual, foi completamente 

desnaturado. Vale 

apenas por se manter 

em atividade há mais de 

um século como sala de 

exibição de filmes. Mas 

não tem qualquer relação 

de identidade com as 

edificações anteriores.

DATILOGRAFIA

A coluna Pelos 4 Cantos da Cidade 
anotava:

“Não há bairro em Belém que não 
possua pelo menos uma escola datilográ-
fica. Algumas, porém, são uma espécie de 
indústria, pois mocinhas e rapazes que 
pouco sabem de português são diplo-
mados, em festas caras, que são sacrifício 
ingente para os pobres pais. Iludidos de 
que com o ‘canudo’ os filhos arranjarão 
facilmente um empregão...”

Mudam os cursos, não essa indústria.

LOJA

Será que o Pio vai lembrar que no dia 
24 de agosto a Loja Visão foi inaugura-

da, na então cotadíssima João Alfredo, a 
passarela do melhor comércio da cidade? 
Data redonda de meio século, o dono e o 
estabelecimento comercial ainda em ple-
na atividade.

FALESI

Eduardo Falesi dominava com maes-
tria tanto os pinceis quanto as teclas do 
piano. Por isso, foi um sucesso a exposi-
ção de suas telas e sua apresentação como 
pianista na sede da SAI (Sociedade Ar-
tística Internacional), onde hoje funciona 
a Academia Paraense de Letras, nos fun-
dos do Colégio Paes de Carvalho, numa 
promoção da Aliança Francesa. Falesi 
morreu muito cedo e sua arte já não é 
mais lembrada. Uma grande perda.

FESTA

Era grande a movimentação 
na sede do Automóvel Clube, no 
último andar do Palácio do Rádio, 
na avenida Presidente Vargas. A 
uma das suas tertúlias dançantes 
compareceram, entre outros, Clara 
Pinto, Luiza Maroja, José Thomaz 
Maroja, Ana Matilde Kahwa-
ge, Zeno Veloso, Eliezer Athias, 
Telma e Selma Nicolau, Gilberto 
Coutinho, Jorge Abud, Victor e 
Sérgio Tamer e Sônia Chaves.

ELETROLA

O colunista Wilkens começava 
também a promover suas festas no 
Automóvel Clube, às quartas-fei-
ras. Contava com a ajuda da Ra-
diolux, que lhe cedeu “uma mag-
nífica eletrola” Semp e os discos 
“que animarão esses encontros”.
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Cabanagem

O texto de Manoel Mauricio é 
uma ótima análise e explica de for-
ma sucinta, objetiva e critica o que 
realmente foi e significou a Caba-
nagem. Gostaria de comentar sobre 
o declínio das drogas do sertão e da 
produção regional.  

A ascensão de Sebastião José 
de Carvalho Melo, o Marquês de 
Pombal, em Portugal, no reinado 
de D. José I, representou a busca da 
modernização do Reino de Portu-
gal ante a ascensão dos outros pa-
íses que rápido se desenvolviam na 
Europa. A relação entre Metrópole 
e Colônia também entra nessa nova 
política de governo em vista que a 
preocupação de Portugal para com 
o Brasil no século XVIII ainda é 
quanto a ocupação do território 
brasileiro, que ainda não havia sido 
efetiva diante da população branca, 
que ainda era diminuta ante o vasto 
território, gerando a cobiça de ou-
tras nações.

José Alves Junior em “O Pro-
jeto Pombalino para a Amazônia 
e a ‘Doutrina do Índio-cidadão’”, 
diz o seguinte: “Não bastava apenas 
racionalizar a exploração da colônia 
para torná-la mais eficiente. Havia 
a premente necessidade de defen-
dê-las da cobiça de estrangeiros, 
ainda mais depois da assinatura do 
Tratado de Madri com a Espanha, 
em 1750, que incorporou cerca de 
3000 km² de território ao Brasil. A 
defesa eficaz de tão vasto território 
dependia da sua efetiva ocupação, 
coisa que na Amazônia estava dis-
tante de ser real”.

Em 1755, para efetivar a ocu-
pação portuguesa no Brasil, Pom-
bal decide implantar os Diretórios e 
declarar o índio cidadão português 
livre e gozando de todos os direi-
tos como cidadão. Nesta política 
do índio como colono em uma 
correspondência do governador lo-
cal, Mendonça Furtado, no mesmo 
trabalho, para reafirmar a intenção 
da política, diz: “Habilitados assim 
os índios, se irão sem duvida os eu-
ropeus misturando com eles sem 
embaraço, e ficará mais fácil o po-
voar-se este larguíssimo país, que, 
sem aproveitarmos a gente da terra, 
é moralmente impossível”.

O fato é que se por um lado 
a política de Pombal se mostra 

eficiente ante a efetiva ocupação 
do território nacional por Portu-
gal, ela se deu em meio a conflitos 
entre os portugueses de fato e o 
brasileiro local, quando a nova po-
lítica tenta impor uma nova cul-
tura. As consequências disso ain-
da se mostram mais desastrosas 
em vista de que com essa política 
se perde um determinado tipo de 
mão de obra local, provocando um 
possível aumento de preços locais 
em vista do aumento do custo da 
mão de obra, uma espécie de in-
flação causada pela nova política 
Pombalina, possível causa do de-
clínio da produção local.

Sabe-se que após a proibição 
da escravidão indígena, com as 
políticas Pombalinas, a partir da 
segunda metade do século XVIII 
começa a crescer o comercio de 
escravos negros para substituir 
a mão de obra indígena. Mesmo 
que o custo de importação da mão 
de obra negra seja baixo, ainda é 
maior que as de antigas incursões 
de bandeirantes pelas florestas. 
Esta nova forma de escravidão 
pode representar uma solução al-
ternativa, mas que não conseguirá 
reduzir o nível de preços a mesma 
cotação anterior. Sabe-se ainda 
que com o tempo os negros vão 
se agrupando e, da mesma forma 
que os índios anteriormente, vão 
se insubordinando diante suas 
condições de trabalho.

No inicio do século XIX, além 
da insatisfação de negros e índios, 
os demais cidadãos paraenses ainda 
tinham motivos para se queixar do 
excesso de poder de portugueses 
tanto na política quanto na eco-
nomia, deixando os mesmo alheios 
às decisões e ainda em condições 
sociais precárias. A confusão tam-
bém se da na política no plano 
nacional quando Portugal reivindi-
cava a ausência de seu governante, 
além de mudanças constitucionais 
em 1820, nominadas de ‘Politica 
Vintista’, à qual o Grão Pará de-
clara adesão. Com a quantidade 
de portugueses que há no Pará, a 
confusão se aprofunda posterior-
mente, em 1822, quando D. Pedro 
I declara a independência do Bra-
sil e os portugueses, sem saber que 
lado apoiar, decidem negar o poder 
de Pedro, postergando a adesão do 
Pará à independência. Esta falta de 

consenso na política local acirra os 
conflitos locais ante o poder por-
tugueses e vêm à tona alguns pro-
blemas sociais. Diante da insatis-
fação local, personagens políticos 
começam a ganhar importância e 
contornos ante a reivindicação e 
protestando contra os governantes 
e as condições sociais que o Pará 
ainda se encontrava. 

Anos depois quando estes mes-
mos personagens quando diante 
dos mesmos protestos verificam 
que a população se encontrada nas 
mesmas condições, alheias as deci-
sões e benesses politicas, econômi-
cas e sociais decidem por revoltar-
se. Motim chamado Cabanagem.

P.S.: Deixo registrado o apreço 
pelo trabalho do professor José Al-
ves, que sempre deu ótimas aulas de 
historias em colégios e cursinhos, 
chamando a atenção para a impor-
tância do conhecimento dos fatos 
históricos. O professor possui ex-
celentes trabalhos como na colabo-
ração do livro Pontos de História da 
Amazônia, o livro Mundo Contem-
porâneo sobre a ascensão e queda do 
regime socialista, e o livro que co-
nheci agora, Tramas Cotidianas, que 
recebeu o premio Benedito Nunes 
de melhor tese de doutorado, ainda 
não li, mas tenho certeza que pela 
premiação deve ser tão bom quanto 
os outros trabalhos e a empolga-
ção das aulas que nos gerava tanta 
curiosidade.

Fabrício Medeiros, um cidadão

OAB

No dia 17, a OAB submeteu 
mais uma vez milhares de brasilei-
ros bacharéis em Direito ao cruel e 
inconstitucional exame da ordem.

Desta vez com um agravante, 
digno de reparação judicial: a ban-
ca que elaborou a prova subjetiva 
de direito empresarial cometeu 
erro grosseiro, na questão relativa 
à peça processual, para a qual o 
candidato deveria fazer uma Pe-
tição Inicial de Pedido de Falência.

Qual meu espanto quando 
observei que para a escolha da 
peça, o candidato deveria saber o 
valor exato do salário mínimo, de 
R$788,00. Acontece que a própria 
banca que elaborou a prova, for-
mulou a questão para um salário 
mínimo abaixo de R$775,00, com 

o qual não teria sentido o gabarito 
divulgado na noite do mesmo dia. 
Quando se deram pelo erro e para 
não anular a questão ou a prova, 
que seria o correto, os formuladores 
da prova apelaram, para a divulga-
ção de um novo gabarito, tentando 
corrigir o estrago.

Há mais de 20 anos a OAB 
vem usurpando a função do Es-
tado, para impor um exame que 
sepulta sonhos e condena ao de-
semprego jovens e idosos, que se 
endividaram junto ao Fies, com 
livros e cursinhos, e ainda têm que 
pagar R$ 220,00 para a realização 
do exame.

O artigo 209 da Constituição 
Federal diz que compete somente 
ao Estado a avaliação do ensino. A 
OAB arrecada anualmente R$70 
milhões com a realização do exa-
me, sem prestação de contas ao 
TCU. Se quisesse realmente me-
lhorar o ensino, bastaria aplicar 
parte desses recursos para quali-
ficar os professores inscritos em 
seus quadros, ou ainda atuar junto 
ao MEC, para a melhoria da qua-
lidade e redução dos cursos de Di-
reito do país.

O que deve ser feito é exame 
periódico durante o curso, efetu-
ando as correções necessárias no 
conteúdo programático, e exigindo 
estágio, ao invés de esperar o alu-
no concluir o curso, se matando, 
pagando altas mensalidades, sacri-
ficando sua vida e a vida dos seus 
familiares, investindo tempo e di-
nheiro, para depois dizerem que ele 
não está capacitado para exercer a 
advocacia.

O mínimo que a OAB deve 
fazer, com a prova de domingo, é 
admitir que errou e pontuar com 
5 pontos, todos os candidatos que 
optaram por fazer uma das peças, 
ou Petição Inicial de Pedido de 
Falência ou de Execução por titulo 
extrajudicial.

No Congresso Nacional trami-
ta a PL 2154/2011, que propõe que 
se acabe com o exame. Vemos esse 
como um momento oportuno, para 
a discussão do projeto, para por fim 
ao referido exame, que tanto mal 
tem feito para nossos estudantes de 
Direito, que assim poderão exercer 
livremente a advocacia.   

Antonio Ernesto 
Teixeira da Silva

CART@S
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OMBUDSMAN/ Marlon Aurélio Tapajós Araújo

A história cobrará as dívidas
Destaco que o texto do JP sobre a crítica de humor, que tem 

como pano de fundo charge sobre Delfim Neto, desperta reflexão, 
também, sobre o papel do humor em tempos declaradamente pe-
sados ou não. Tal como no período em que a charge sobre o Del-
fim foi publicada, vivemos hoje, ainda, um patrulhamento do que 
pode ou não ser objeto dessa maneira peculiar de abordar temas 
relevantes ou não socialmente. O paralelo que o jornal traça com o 
destino dos cartunistas da Charlie Hebdo é extremamente apropria-
do, pois demonstra que se pode haver um limite ao que é plausível 
enquanto objeto do humor, certo é também que limite há quanto à 
reação aos excessos da crítica humorística. Se não se pode admitir 
qualquer tipo de crítica, é certo que a morte é excesso.

Entramos, assim, na difícil pergunta: é aceitável brincar, por exem-
plo, com a homossexualidade no âmbito da rivalidade futebolística, 
em ordem a dizer que o desafeto peladeiro não é lá muito homem? Os 
que assim agem merecem a morte ou o banimento de seu meio social? 
Monteiro Lobato estava errado ao utilizar em seus romances expres-
sões que hoje são vistas como politicamente incorretas? Ao reeditar 
a obra do literato, devemos riscar tais expressões ou abrir notas para 
dizê-las repulsivas no momento presente? Ou devemos deixar que lá 
permaneçam para que contem uma parte da história 
do Brasil, da história social, para que no futuro sai-
bamos o caminho percorrido até aqui?

São perguntas que devemos (nos) fazer, é 
acúmulo de debate que devemos buscar. A arena 
política é o meio adequado; a morte ou o bani-
mento social, medidas autoritárias e antipedagó-
gicas! Nada melhor para defenestrar uma ideia 
que aniquilá-la em debate franco e livre, livre de 
preconceitos, de pré-visões e de tudo que é pré – e 
não é “in”, de tudo que amputa, antes de deixar vir 
à tona, de tudo que é demasiado som, para que se 
impinja o silêncio dos que não podem ser ouvi-
dos, não porque não tenham voz, mas porque não 
podem gritar mais alto que a maioria.

Autoritárias são ainda as posturas que certos 
partidos assumem naquela que já pode, a partir do 
JP, ser considerada uma efeméride maldita: o dia 15 de março. Ora, 
como sabemos, foi a data escolhida para atos que, é fácil ver, des-
consideram uma decisão tomada nas urnas. Podemos e devemos 
ter todos os senões que quisermos contra Dilma, Lula e o PT, mas 
até que se prove o contrário, os lugares que ocupam/ocuparam são 
decorrência de decisão popular. Esse foi o caminho eleito em 1988. 
Como vemos na matéria do JP sobre o livro de FHC, a decisão 
popular, eventualmente, e o mais das vezes, resulta amesquinhada.

Não sou eu, e nem é você, que o dizemos, é um personagem 
da história – ao que me parece a vangloriar-se do feito – que asse-
vera com todas as letras: tendo poder para influir nos destinos do 
país, sê-lo, altivo e impudente. Fá-lo, agora, ainda, sem ruborizar. 
Arrivismo? Autoconfiança? Não se sabe o que passa na cabeça de 
FHC. Por certo, nada que esteja em compasso com os destinos 
democráticos do país. No entanto, tal não é novo.

E isso é demonstrado de modo contundente pela matéria so-
bre o monumento em homenagem à Cabanagem e seu inaceitável 
abandono no ano em que o movimento cabano completou 180 
anos de sua eclosão. Esquecida a obra de Niemeyer, até pelos que 
lhe fomentaram a existência. A matéria do JP, entretanto, joga luz 
em um aspecto interessante do tema. Quem são os inquilinos do 
monumento em homenagem à cabanagem? Exatamente represen-
tantes do setor que engrossou as fileiras do movimento cabano em 
1835. Gente espoliada e à margem do “processo de evolução so-
cial”, o “nada humano”, que então era visto, tal hoje, como massa 
amorfa, incapaz de qualquer sublevação.

Todavia, foi exatamente o contrário que se deu. Insustentável, 
hoje, para alguns, que a empregada possa ser a professora, ou a 
médica, ou a advogada, também em 1835 era insustentável que o 
nada social pudesse pegar em armas ou organizar-se para resistir e 
combater a opressão de que era vítima. A elite de meados do século 
XIX subestimou aqueles que eram objeto de seu cajado impune e 
teve de arrostar um drama social que quase lhe custou a aniquila-
ção, segundo os dados de Raiol.

A leitura me parece clara: ninguém, absolutamente ninguém, 
aprendeu com a cabanagem – nem insurretos, nem donos do 
poder de outrora. No entanto, aquela atmosfera paira sobre os 
modernos que descendem daqueles de então, de todos. A fer-
mentação hodierna é evidente: violência, impunidade, opressão, 
condições abjetas de vida. O que virá? Aparentemente, todos es-
tão na boca do canhão do Capitão Greenfell, como esteve Batista 
Campos. Quantos terão a altivez que teve o Batista, de Carlos 
Correia Santos (Batista: um monólogo, Belém: IAP, 2008, p. 27): 
“Podem me amarrar à boca de mil canhões... Exatamente como 
fazem nesta presente hora, diante dos olhares famintos de todos 
vós... Podem atar minha carne à boca que cuspa e estoure qual-

quer pólvora que não se cala a minha boca...”
A julgar pelo que se vê às vésperas dos 400 

anos de Belém, ninguém. Mas, não se duvide: 
condições históricas semelhantes hão de bater, 
mais cedo ou mais tarde, às portas de todos e de 
cobrar-lhes respostas! Quem estará pronto para 
o exame, quem as apresentará a contento? Ouso 
dizer que os leitores do JP!!! As matérias sobre a 
mineração não deixam que ninguém incida em 
erro quanto a esta hipótese!

A matéria sobre a Alcoa é de tal modo emble-
mática que provoca a por em dúvida se o modelo 
jurídico recomendado pelo parquet efetivamente 
trará a melhor solução para as comunidades. Joa-
quim Shiraishi Neto, em tese de doutorado sobre 
os direitos de povos e comunidades tradicionais 
(O direito das minorias: passagem do “invisível” real 

para o “visível” real?, UEA Edições, 2013), examinou a eficácia dos 
modelos jurídicos tradicionais aplicados no seio dos grupos sociais 
marcados por identidades específicas.

Disse ele: “Percebe-se que não há tentativa de se adequar esse 
modelo de associação aos valores culturais definidos há muito pelo 
grupo, preservando a autoridade de um membro da comunidade, 
daquele indivíduo mais velho, detentor do saber e portador dos 
documentos importantes tidos pelo grupo, e que servem para com-
provar aos ‘outros’, o que as palavras não comprovam”.

O direito pensado para organização de interesses que o có-
digo civil apreende com eficiência, porque parte de um lógico 
privatista de interesse, apresenta problema quando se preten-
de sua aplicação para a tutela de interesses, que, se em alguma 
medida não deixam de ser particulares, por certo são marcados 
por uma carga de coletividade que muda o desenho imaginado 
pelas leis.

Essa “nova sensibilidade jurídica” (Shiraishi Neto) pode ser 
depreendida  da Convenção 169 da OIT: “1. Ao aplicar as dispo-
sições da presente Convenção, os governos deverão: a) consultar 
os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 
particularmente, através de suas instituições representativas, 
cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou adminis-
trativas suscetíveis de afetá-los diretamente; (...)” Isso significa 
que o Direito não pode ser transplantado como imaginado em 
Gabinetes em Brasília, é preciso pensar sobre as práticas desses 
povos, inclusive jurídicas, para a sugestão de modelos.



BELÉM: 50 ANOS MENOS (1)

Guia da cidade
Em 1965 Belém, com 370 mil ha-

bitantes (27 mil em Icoaraci e 11 mil 
em Mosqueiro), possuía 54 mil prédios, 
dos quais 40 mil de uso exclusivamen-
te residencial. A cidade contava com 
329 logradouros públicos: 29 praças, 
33 avenidas, 300 ruas e numerosas vi-
las, espalhadas por 20 bairros: Batista 
Campos, Cidade Velha, Canudos, Cre-
mação, Comercial, Guamá, Jurunas, 
Marambaia, Marco, Matinha, Naza-
ré, Pedreira, Reduto, São Brás, Sacra-
menta, Souza, Santa Isabel, Telégrafo, 
Terra firma e Umarizal. Circulavam 20 
mil veículos, sendo 700 ônibus. Havia 
7.302 ligações elétricas.

A vida social na capital paraense era 
animada por mais de 20 associações 
recreativa e 50 pequenos clubes. Os 
principais eram o Clube do Remo, fun-
dado em 1905, com campo de futebol, 

basquete, vôlei e piscina; o Paissandu, 
fundado em 1914, com idênticas insta-
lações; a Tuna Luso (que ainda era co-
mercial), fundada em 1908, com campo 
de futebol e piscina; Grêmio Desporti-
vo Combatente; Clube Municipal Jú-
lio César; Yamada Clube; Pinheirense 
Esporte Clube; Atlético Liberato de 
Castro; Salvador Atlético Belenense e 
Beneficente Avante F. C. Nessa época a 
cidade dispunha de 18 cinemas.

Circulavam seis jornais diários, en-
tre matutinos e vespertinos. Pela ma-
nhã, Folha do Norte, A Província do 
Pará, Estado do Pará e Jornal do Dia. À 
tarde, Folha Vespertina e O Liberal. E 
dois semanários: Flash e Imparcial Es-
portivo. Quatro eram as emissoras de 
radiodifusão: Rádio Clube do Pará, Rá-
dio Marajoara, Rádio Difusora e Rádio 
Guajará. Só uma estação de televisão, a 
TV Marajoara.

Os estabelecimentos industriais 
chegavam a quase 500. Além das ati-
vidades comuns, algumas eram pe-
culiares, como a de couros de jacaré, 

sucuriju, jiboia, gato maracajá, boi, 
veado, onça, lontra, caititu e lontra; 
manteiga de cacau; óleos de caroço 
de algodão, copaíba, coco de baba-
çu e mamona. Pelo porto de Belém, 
seguiam do interior para exportação 
produtos extrativos, como borracha, 
cacau e castanha, além de pimenta do 
reino, que eram as maiores fontes de 
receita do Estado. 

A rede bancária era integrada pela 
Caixa Econômica Federal, Banco de 
Crédito da Amazônia, Banco do Bra-
sil, Banco da Lavoura de Minas Ge-
rais, Banco de Crédito Real de Minas 
Gerais, Banco Comércio e Indústria 
de Minas Gerais, Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais, Banco Nacio-
nal de Minas Gerais, Banco Mercan-
til de Minas Gerais, Banco Francês e 
Brasileiro, Bank of London & South 
America, Banco Ultramarino e Ban-
co Cearense, mais o Banco do Pará, 
Banco do Estado do Pará, Banco Co-
mercial do Pará e Banco Moreira Go-
mes, que eram locais.

Ronald Pastor: um amigo Guia invisível
Às vezes se conhece os pais pelos fi-

lhos que criam e a família que formam. 
O poeta Bruno de Menezes se esten-
deu pelos filhos, que o expressaram tão 
bem quanto seus versos e sua sensibili-
dade especial. Seu espírito lúcido, altru-
ísta e generoso se traduziu por inteiro 
nos filhos, especialmente em Maria de 
Belém, que morreu no mês passado.

Quantas pessoas foram beneficia-
das por suas iniciativas de pura solida-
riedade e fraternidade? Tiro por mim. 
Frequentemente, em São Paulo, onde 
morava, recebia cartas que ela manda-
va. Quase sempre, com algum livro ou 
recorte de jornal anexado. Além de co-
mentários a respeito da doação.

Nunca esperou por gratidão, muito 
menos por retribuição. Fazia isso por-
que acompanhava a atividade do desti-
natário da sua mensagem e queria aju-
dá-lo, servi-lo desinteressadamente, em 
favor do beneficiado e da sociedade em 
geral. Raramente assumia alguma auto-
ria, mas muito do que diversas pessoas 
realizavam se devia a ela, ao menos em 
parte. Ao ir-se, a sensação de perda que 
deixou é intensa e discreta – como ela 
própria foi ao longo da sua vida.

Minha admiração e amizade por 
Ronald Pastor o acompanhou – vívida 
e forte – até o final dos seus dias, que 
chegou na semana passada, aos 70 anos. 
Sentimentos da meninice, puberda-
de e adolescência são eternos. Ronald 
era cinco anos mais velho do que nós, 
que nos reuníamos na Vila Letícia, na 
travessa Ó de Al-
meida, no bairro 
do Reduto. Além 
do mais, Ronald 
morava num ban-
galô à entrada da 
vila, como gua-
rita e peça mais 
avançada.

Lá dentro jogá-
vamos uma moda-
lidade de esporte 
privativa do lugar: gol a gol de cabeça 
com uma bola feita de papel amassado 
colocado dentro de uma meia de mu-
lher. Talvez pelo tamanho da minha 
cabeça, era um campeão nesse jogo 
sobre cimento áspero, bom para ralar 
a pele. Também jogávamos futebol de 
mesa (que era no chão), ouvíamos mú-
sicas y otras cositas más.

Ronald era de uma turma mais à 
frente, integrada por Valdemar Dória 
e Vladimir Conde, que já ia às festas, 
namorava e saía pela noite afora. Tinha 
uma bela voz, que o levou à locução ra-
diofônica e televisiva, uma boa estampa 
e era muito camarada, compreensivo 
com os mais novos. Era um cara barra 

limpa, mora! Gostáva-
mos muito dele. Achá-
vamos que tinha tudo 
para abafar – tanto com 
as meninas alvoroçadas 
como na profissão que 
escolheu.

Ronald, porém, era 
mais pacato do que pa-
recia, um homem sim-
ples e cultivador das 
suas rotinas característi-

cas de uma época em que o bairro era 
maior do que hoje e os territórios além-
fronteira não interessavam tanto. Não 
teve a acolhida profissional que seu ta-
lento e caráter mereciam. Acomodou-
se e tocou sua vida. De vez em quan-
do nos cruzávamos e fazíamos a festa, 
saudando um tempo que foi feliz tendo 
Ronald Pastor como referência.


