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É provável que nunca uma campanha 
eleitoral tenha começado mais cedo no 
Pará quanto agora. A mais de um ano 
da disputa pelos cargos municipais, de 

prefeito e vereador, a movimentação política tem 
nítido objetivo eleitoral. Mas visando mais do 
que a eleição de 2016: de olho também na corri-
da seguinte, a maior, em 2018.

Para o partido que está no topo do poder, 
o PSDB, a perspectiva é desafiadora porque 
Simão Jatene completará seu segundo man-
dato consecutivo (o terceiro alternado) e não 
poderá mais disputar nova eleição. Ele pode 

encerrar sua longa e surpreendente carreira 
sem tentar prolongá-la através de um lugar 
no Senado ou na Câmara Federal. Tanto em 
função de sua saúde problemática como para 
fortalecer o candidato tucano à sua sucessão. 
Assim, como quase sempre acontece, ao ar-
repio da lei, poderá usar a máquina oficial a 
serviço dessa candidatura.

Ela precisará desse calor. As lideranças do 
PSDB no Pará estão desgastadas e em litígio. 
O senador Flexa Ribeiro tratou de anunciar as 
pré-candidaturas de Zenaldo Coutinho e Ma-
noel Pioneiro, prefeitos nos dois municípios 

ELEIÇÃO

Será violenta
Com um olho em 2016 e outro em 2018, os dois principais grupos políticos do Pará se 

antecipam na disputa pela estrutura de poder do Estado. Seus palanques já estão montados. 
Por enquanto, nos meios de comunicação, cada vez mais violentos na sua linguagem.
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(Belém e Ananindeua) que têm os 
maiores colégios eleitorais do Estado.

O objetivo seria resguardar o direito 
de ambos à reeleição contra aventureiros 
fiados no baixo índice de popularidade 
dos prefeitos, especialmente da capital. 
Mas também pode servir ao propósito 
do senador de ser o nome dos tucanos 
para suceder Jatene – o que deve ter pro-
vocado o alerta de outros pretendentes 
ao cargo dentro do partido.

Segurança pública, saúde, sanea-
mento e educação deverão ser temas de 
desgaste para os prefeitos dos maiores 
municípios paraenses, sobretudo o de 
Belém. Não por acaso esses problemas 
vêm sendo explorados intensamente por 
seus principais adversários, que parecem 
caminhar de novo para uma aliança, ain-
da que precária: PMDB e PT. 

É esse o mote de uma campanha 
sistemática do Diário do Pará contra o 
governo do Estado e a prefeitura, am-
bos em poder dos tucanos, com ênfase 
diária em dois pontos: a violência está 
aumentando e a culpa principal é da 
administração do PSDB.

Os pontos de vista conflitantes, que 
podiam levar a um debate interessa e 
profícuo, por estarem sendo inflama-
dos pelo único palanque já armado, o 
da grande imprensa, polarizada entre 
Maiorana e Barbalho e PSDB e PMDB. 
Acaba resultando numa violência ver-
bal cada vez maior. Inflamada, pode 
levar a consequências piores do que os 
ataques verbais mútuos.

Na semana passada, mais uma vez, 
o governador Simão Jatene deu o tro-
co. Como sempre, recorreu à estatística 
(sempre suscetível às manipulações) para 
demonstrar que a gravidade do proble-
ma ficou menor desde que assumiu, em 
2011, herdando os efeitos de uma gestão 
desastrosa, a de Ana Júlia Carepa, do PT.

Os resultados que citou foram apre-
sentados para um público seleto, reu-
nido em ambiente fechado para o lan-
çamento da operação especial para o 
sagrado verão de julho dos paraenses. 
Demonstram “que estamos avançando 
e isso é resultado de um esforço de cada 
servidor, que precisa ser reconhecido”.

Há números positivos e negativos 
para todos os gostos. Na melhor das 
perspectivas, o que era ruim ficou “me-
nos ruim”. Ao menos quanto a alguns 
números selecionados. Mas do outro 

lado da estatística, entre pessoas de 
carne e osso, o governo está perdendo 
a batalha do convencimento. Furtos, 
roubos, latrocínios, assassinatos e ou-
tros crimes diários, uma parte deles já 
nem registrados, por desinteresse (ou 
desespero) da vítima, dão uma sensa-
ção de que a realidade é bem pior do 
que sua tradução quantitativa.

Como explicar esse clima de medo 
e apreensão? O outrora racional e pon-
derado Simão Jatene, talvez se dei-
xando levar por estímulos deletérios e 
tomando partido numa disputa lateral 
à dele, e lateral também ao interesse 
público, combinou números com rai-
va (ou – ele dirá – indignação). E ga-
rantiu: “Nós não vamos perder para os 
bandidos. Sejam os bandidos na ponta, 
sejam os bandidos de colarinho, sejam 
bandidos donos de império”.

Obviamente, o governador se refe-
re ao senador Jader Barbalho, dono do 
PMDB paraense e do império de comu-
nicação capitaneado pela TV RBA e o 
jornal Diário do Pará. Por estar sendo 
processado na justiça, acusado de enri-
quecimento ilícito e outras capitulações 
cíveis e penais, Jader podia se enquadrar 
na classificação de bandido na forma da 
lei, embora com todas as reservas: ne-
nhum dos processos chegou ao fim e ele 
continua sendo réu primário, com pos-
sibilidade de recorrer de decisões con-
trárias até a sentença definitiva.

É a mesma situação do seu concor-
rente e inimigo Romulo Maiorana Jú-
nior. Ele também tem um império de 
comunicação, o grupo Liberal (afiliado 
à Rede Globo de Televisão), maior do 
que o do rival, e está sendo processado 
pela justiça federal, por sonegação fis-
cal e crime contra o sistema financei-
ro nacional, ainda sem sentença final. 
Seus veículos também exploram a vio-
lência em seu caderno policial, sem o 
mesmo sensacionalismo do adversário, 
mas também contribuindo para agra-
var a situação pelo estímulo à violência.

Claro que o governador cita quem 
o desagrada e omite quem está ao seu 
lado, quando lhe é conveniente. Mas 
assim deixa o cargo de governador e 
assume o de político em palanque – an-
tes do tempo e sem ser fiel à verdade. E 
ainda perdendo o direito à autonomia. 
Sua estreita vinculação ao grupo Libe-
ral, ultrapassando as raias da indepen-

dência, decorre da posição agressiva 
assumida pelos adversários.

Do outro lado, não há mais dúvi-
da: Helder Barbalho já está em plena 
campanha para o governo do Pará em 
2018. Ele decidiu sair na frente e se ex-
por porque de outra maneira poderá fi-
car pelo meio do caminho, amargando 
uma nova derrota na pretensão de ocu-
par o mesmo lugar que foi do pai em 
dois mandatos (1983/87 e 1991/95). 
Esse fato dá uma ideia da seriedade 
com que se lança ao desafio o principal 
cabo eleitoral do ministro da pesca e da 
aquicultura da petista Dilma Rousseff: 
seu pai, o próprio Jader Barbalho, que 
decidiu assumir riscos ainda maiores.

Na semana passada ele comandou 
uma reunião típica dos tempos – já 
distantes – em que era o candidato ao 
cargo eletivo mais importante do Esta-
do: falando para muita gente e tratando 
de uma questão que foi uma das mais 
importantes para a formação e consoli-
dação da sua liderança.

Na remota Cachoeira do Piriá, pró-
ximo à divisa do Pará com o Maranhão, 
Jader lembrou uma das principais mar-
cas da sua administração: a regulariza-
ção fundiária. Promovida muito mais 
em áreas urbanas do que nas zonas 
rurais. Como governador, legitimou e 
legalizou as invasões de terras na pe-
riferia. Contabilizou, no seu discurso, 
a expedição de mais de 40 mil títulos 
definitivos de propriedade em Capane-
ma, Castanhal, Altamira e Santarém, 
além de Belém (como nas terras da Ra-
dional) e em Ananindeua (que gerou a 
maior favela do país, o Paar).

O senador não tratou da situação des-
sas áreas hoje, o que complicaria seu dis-
curso triunfante, mas só das origens. Cada 
uma dessas 40 mil famílias beneficiadas, 
sobretudo nas periferias das maiores cida-
des paraenses, é um núcleo “barbalhista”, 
geralmente refratário a qualquer acusação 
sobre a lisura do líder no enriquecimento 
à custa de cargos públicos.

Pode-se ver em muitas das residên-
cias dessas pessoas a foto de Jader, pre-
gada na sala de visitas e, às vezes, com 
uma luz vermelha acesa e flores artifi-
ciais coladas na moldura. É uma grati-
dão definitiva, que ainda mantém a po-
sição do senador na elite política local. 
Esses voos ele não perdeu até hoje.

Mas já não em condições que lhe 
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possibilitem encarar disputas majori-
tárias. Talvez ainda para o Senado, mas 
com crescentes dificuldades, à beira da 
inviabilização. Nunca mais, porém, para 
o governo estadual, que disputou pela 
segunda – e última – vez em 1990, talvez 
na sua maior façanha eleitoral. Agora, 
na família, como esperança da sua so-
brevivência no poder, só o filho, Helder.

Desde que a promoção do seu nome 
comece bem cedo e disponha de fundos 
e estruturas de suporte para garantir fatos 
concretos, como o que foi realizado em 
Cachoeira do Piriá: a concessão da légua 
urbana à sede do município, que até en-
tão vivia de favor em domínios federais.

Apesar de ser notório o efeito bem 
restrito dessas iniciativas, elas assegu-
ram vantagens. Beneficiando 1,3 mil 
famílias, a medida, chancelada pelo In-
cra, torna propriedade municipal e par-
ticular 156 hectares, no perímetro mais 
valorizado da pobre Piriá.

Talvez, com isso, retratos de Jader 
Barbalho subam às paredes. Quem 
sabe, junto com ele, o filho. Com o que 
o senador evitaria a perspectiva que 
ainda se lhe apresenta: o ocaso político.

Evitar que esse final se consume talvez 
se torne o maior desafio da vida política 
dele. Além de o estigma da corrupção 
o acompanhar, ele precisará que Dilma 
Roussef permaneça na presidência nem 
se afunde em níveis abissais de rejeição, 
que poderão arrastar nessa direção seus 
aliados e dependentes. Jader, porém, pa-
rece estar montando um esquema alter-
nativo para se manter na hipótese de o 
governo do PT desmoronar: é assumir o 
papel de oposição aos governos tucanos 
atuais, minados pelos problemas nas qua-
tro áreas mais sensíveis.

Delas, a mais sentida pela população 
é a falta de segurança, que se manifesta 
diariamente pela violência e atinge mais 
amplamente as pessoas. Não por acaso, 
um delegado de polícia, o mais notório 
atualmente, já é pré-candidato à disputa 
pela prefeitura da capital paraense.

Na semana passada, pela primeira 
vez, o deputado federal Éder Mauro teve 
seu nome lançado pelo ex-prefeito de São 
Paulo, Gilberto Kassab, que é presiden-
te nacional do PSD, o partido do parla-
mentar. Para que isso pudesse acontecer, 
a direção do partido afastou os tucanos, 

que assumiram o controle do PSD para 
torná-lo linha auxiliar do PSDB e, talvez, 
promover “por fora” a candidatura do ex-
vice-governador (e atual secretário esta-
dual de educação) Helenilson Pontes.

O anseio do povo por mais segurança 
pode andar de mãos dadas com um poli-
cial notabilizado por sua atuação na linha 
de frente da repressão ao crime, embora 
atingindo quase apenas bandidos de se-
gunda ou terceira linha. Esse capital – de 
votos e de recursos para ir atrás deles – se 
evidenciou na eleição do ano passado: em-
bora estreante, Éder Mauro foi o deputado 
federal mais votado, com 280 mil votos.

Ele é uma ameaça ao prefeito Ze-
naldo Coutinho, do PSDB, que tam-
bém teve seu nome lançado para a 
reeleição, na convenção estadual do 
partido, pelo senador Flexa Ribeiro 
(junto com Manoel Pioneiro, de novo 
candidato em Ananindeua). Ainda 
mais que o atual alcaide da capital só 
perde, em rejeição, para o seu anteces-
sor, Duciomar Costa.

Pelo jeito, a cada nova eleição para 
o comando do município, a qualidade 
cai. Até que ponto?

Tucanos no poder: muito
discurso, pouca realidade

O PSDB comanda o Pará desde 
1995. Seu poder só foi interrompido 
pelos quatro anos de Ana Júlia Carepa, 
do PT, entre 2007 e 2010. São mais de 
16 anos de poder. Domínio que supera 
o de qualquer outro partido ou grupo na 
história republicana do Estado, inclusive 
o de Magalhães Barata, que permaneceu 
na ativa de 1930 a 1964, mas alternou 
subidas e descidas, vitórias e derrotas.

O primeiro governador tucano, o 
médico Almir Gabriel, prometeu fundar 
um “novo Pará”, à base da montagem de 
cadeias produtivas para não permitir a 
produção apenas de matérias primas. O 
Estado ia se industrializar. A política de 
agregação de valor ao produto era teori-
zada pelo economista Simão Jatene.

Jatene já comandara o planejamento 
estadual no primeiro mandato de Jader 
Barbalho como governador (1983/87). 
Com o detalhe importante: comandou 
as finanças da campanha eleitoral de 

Jader em 1982, que o fez estreitar suas 
relações com o então deputado federal. 
Foi o super-secretário nos oito anos de 
Almir. E é governador há mais de 10. 
Antes dele, o major Alacid Nunes ficou 
nove anos no governo, mas só quatro 
com mandato conferido pelo povo atra-
vés de eleição direta. Os outros cinco 
anos resultaram do ato de força do regi-
me militar, impondo a eleição através da 
Assembleia Legislativa.

Cronologicamente, portanto, nin-
guém teve - em tese - mais força política 
no Pará do que Simão Robison Jatene: 
entre o governo e o secretariado, um 
quarto de século de exercício dos mais 
importantes cargos públicos no Estado. 
Apesar disso tudo, na convenção esta-
dual do PSDB, realizada ontem, ele dis-
se que o povo “precisa encontrar nova-
mente a esperança”.

É melancólico que um governante 
com esse currículo esteja no começo do 

fim do seu terceiro mandato de gover-
nador pedindo ao povo que tenha espe-
rança. Ou então, sem querer, o retórico 
Jatene esteja admitindo o seu fracasso. 
Depois de tanto discurso vazio, o que ele 
tem a oferecer aos seus súditos é apenas 
esperança, promessa, utopia em verso 
de pé quebrado.

Talvez essa insuperável marca de Ja-
tene, de fazer discursos repletos de con-
ceitos e construções lógicas, mas vazios 
de substância e destituídos de senso de 
realidade, seja uma consequência da 
sua própria carreira. Graças ao patro-
cínio da máquina estadual comandada 
pelo seu antecessor, ele se tornou go-
vernador sem ter disputado numa só 
eleição anterior, nem de vereador. Foi 
direto ao topo.

Não por qualidades excepcionais 
ou carisma incomum. Foi pela for-
ça da engrenagem pública, à frente 
o governador em pessoa, que não se 
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desincompatibilizou para disputar 
outro cargo, convencido de só assim 
poder fazer seu sucessor. A partir 
do momento em que deu a vitória a 
alguém que, eleitoralmente, era um 
poste, Almir achou que voltaria ao 
posto quatro anos depois. Um gover-
nador só perde eleição se quiser ou 
for incompetente - sentenciou.

Como perdeu, justamente para Ana 
Júlia, que nem queria ser candidata, por 
não acreditar na própria força, não teve 
dúvida: Jatene não retribuiu o presente 
que recebera de mão beijada o manda-
to, sem maior esforço. O antigo ami-
go, irmão, companheiro virou traidor. 
Romperam definitivamente, até que a 

morte de Gabriel abriu a possibilidade 
de Jatene fazer o seu confiteor pessoal.

Os militares apostaram nos tecno-
cratas para fazer a assepsia da política, 
que encaravam como coisa genetica-
mente viciada, suja, sem dignidade. 
Criaram assim uma geração de políti-
cos ruins e técnicos desastrados, culmi-
nando com a nefanda figura do senador 
biônico (quase o eleito do príncipe), 
que devolveu o Brasil à decadência do 
império romano, no qual um cavalo 
pôde ter mandato senatorial (e per-
pétuo). O subsequente, no Brasil, não 
foi literal. Simbolicamente, entretanto, 
teve maior significado, com a devida 
adaptação zoológica.

O legado de Jatene, afora a incrível 
esperança que ele prescreve, será ne-
gativo, apesar de todos os títulos que 
o governador pode arrolar em seu be-
nefício. O Pará que ele entregará em 
2019 ao seu sucessor continuará mar-
cado pelo contraste entre tantos recur-
sos naturais explorados e tão magros 
efeitos sociais.

Um Pará com um potencial formi-
dável de crescimento que vem se frus-
trando. Enriquece os que recebem as 
suas riquezas naturais e não remunera 
o seu dono. Um Pará de elites incompe-
tentes e insensíveis, às quais não cabe o 
direito de pedir à gente sofrida do Esta-
do que ainda tenha esperança.

Estado arrecada mais, o povo recebe menos
O governo do Estado anunciou como 

um grande feito que o Pará, de 14º em ar-
recadação de ICMS no Brasil em 2010, no 
ano passado subiu para a 11ª colocação, 
com incremento real de 6,24% em relação 
a 2013. E mais: teve o terceiro melhor de-
sempenho entre os 27 Estados brasileiros.

A economia paraense cresceu acima da 
média nacional e ampliou a participação 
no PIB do Brasil, impulsionada pela ex-
pansão das atividades de extração mineral. 
Com esse desempenho, passou à frente do 
Amazonas, Mato Grosso e Espírito Santo.

Em 2012, o PIB do Pará superou 91 
bilhões de reais, contribuindo com 2,1% 
da produção nacional, segundo o Rela-
tório Produto Interno Bruto Estadual 
– Contas Regionais do Estado do Pará, 
elaborado pelo IBGE, em parceria com a 
Fundação Amazônia de Amparo a Estu-
dos e Pesquisas do Pará, a Fapespa.

A participação do Pará no PIB nacio-
nal cresceu 0,34 pontos percentuais, em 
comparação a 2002. Com isso, o Estado 
conquistou mais uma posição no ranking 
nacional, passando a ocupar a 12ª coloca-
ção. No intervalo de 10 anos entre os dois 
levantamentos realizados pelo IBGE, 
apenas os Estados do Espírito Santo (0,63 
pontos percentuais), Minas Gerais (0,54) 
e Mato Grosso (0,42) conseguiram am-
pliar sua participação no PIB nacional 
em proporção maior do que o Pará, se-
gundo dados da Secretaria da Fazenda.

O crescimento da economia paraense, 
em ritmo superior à média do país, ampliou 
a liderança do Estado na região Norte. Em 
2002, o Estado era responsável por 37% da 
economia regional. Em 2012, essa partici-
pação alcançou 39,3%. Os outros seis Esta-

dos do Norte, em conjunto, representavam 
60,7% do PIB da região. O desempenho do 
Pará contribuiu ainda para aumentar a par-
ticipação da Amazônia no PIB do Brasil, de 
4,7% em 2002 para 5,3% em 2012.

Estes e outros dados estão compilados 
no Anuário Estatístico de Receitas 2014 
lançado no dia 17. O documento mostra 
que a receita total do Estado cresceu 30,4% 
em termos reais, entre os anos de 2010 e 
2014, alcançando R$ 19,3 bilhões em 2014. 
A receita própria registrou elevação real de 
45,4% no período. O crescimento da re-
ceita transferida pela União foi de 12,4%. 
Como resultado, a participação da receita 
própria na receita total do Estado evoluiu 
de 54,40%, em 2010, para 60,67% em 2014.

O desempenho da receita própria do 
Estado foi influenciado pelo comporta-
mento das receitas de tributos estaduais, 
responsáveis por 86,4% do total da recei-
ta própria no período 2010/2014. As re-
ceitas tributárias registraram crescimen-
to real de 43,2% no período, passando de 
R$ 5,5 bilhões, em 2010, para R$ 10,0 bi-
lhões em 2014. O ICMS representa 90,9% 
da arrecadação estadual, e cresceu 37,9% 
em termos reais no quadriênio.

Este é o lado a comemorar, sobretudo 
pelos coletores de impostos. Há também 
um lado para lamentar. O Pará tem a 9ª 
população brasileira, já tendo ultrapassado 
oito milhões de habitantes. Logo, a relação 
imposto per capita não chega a ter exata 
tradução demográfica: o cidadão paraense 
recolhe menos imposto do que devia.

Mas isso não é o mais importante. Mais 
grave é que da 11ª posição por receita de 
ICMS, o Pará cai para o 16º lugar em IDH 
(o Índice de Desenvolvimento Humano). 

E desaba para o 21º posto em PIB per ca-
pita, a parte da receita gerada que cabe a 
cada habitante. Só fica à frente dos Estados 
nordestinos mais pobres, aqueles que en-
frentam um elemento natural hostil, a seca 
(quando o Pará tem um bioma que devia 
lhe ser extremamente favorável).

O Pará passou em PIB os Estados do 
Amazonas, Mato Grosso e Espírito Santo, 
embora o seu Produto Interno Bruto se 
equipare ao da pobre Mianmar, segundo 
comparação entre Estados brasileiros e 
países feito pela revista inglesa Econo-
mist. Em PIB per capita (o do Pará foi de 
R$ 10.259 em 2014), Espírito Santo é o 
6º do Brasil (mais do dobro do nosso: R$ 
23.378), Mato Grosso o 8º e o Amazonas 
o 11º. Enquanto o Pará está em 16º em 
IDH, o Espírito Santo está em 7º, Mato 
Grosso em 11º e o Amazonas em 16º.

A dedução imediata: o governo se 
aprimora em arrecadar cada vez mais, sem 
precisar melhorar tanto. Afinal, conta com 
alíquotas de 25% a 30% sobre energia elé-
trica, combustíveis e telecomunicações, as 
maiores do Brasil. São serviços essenciais, 
fáceis de controlar e simples de arrecadar. 
Se as alíquotas baixassem para um índi-
ce decente e compatível com a situação 
econômica nacional e estadual, esse fato 
provocaria uma drástica redução na fome 
tributária do Estado.

Mas seria a medida mais eficaz que ele 
podia adotar para estimular a produção, a 
circulação de riqueza, os salários e os em-
pregos. Mas não fará isso. Preferirá, como 
sempre, mercadejar mais imposto, mesmo 
que deixando vazar (deliberadamente) 
um volume enorme dessa receita.

Pará é isso.
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Juiz anula flagrante ilegal
da polícia de tráfico de drogas

No dia 29 do mês passado, o juiz 
Flávio Sánchez Leão, da 1ª Vara Pe-
nal dos Inquéritos Policiais de Belém, 
mandou liberar Karlanna Cordovil 
de Carvalho, de 25 anos, e João Pedro 
Sousa Pauperio, 28, presos em fla-
grante pela polícia civil por alegado 
tráfico de droga. Seu despacho pode 
ser considerado um marco na avalia-
ção desse tipo de ocorrência, que se 
tornou comum (e, por isso, foi bana-
lizado) na capital paraense. Devia se 
tornar referência para a ação dos re-
presentantes do poder público (exe-
cutivo, judiciário e legislativo) diante 
de situações idênticas.

O casal foi preso na manhã do dia 
25. Um homem encapuzado penetrou 
na residência, situada nos altos do 
bar de sua propriedade, acordou os 
dois, que estavam dormindo em seu 
quarto, e disse-lhes que fossem abrir 
a porta principal para permitir a en-
trada da equipe da polícia civil. Com 
duas denúncias anônimas, os policiais 
dispensaram o mandado judicial para 
penetrar na casa. Karllanna e João, 
porém, não resistiram à revista, que 
rapidamente resultou na localização 
de 44 papelotes de cocaína e dinhei-
ro. Os dois foram levados presos, mas 
soltos por ordem judicial.

No trecho mais importante da sua 
decisão, o juiz questionou a alegação 
da polícia, de que “comprovado o 
flagrante de crime de tráfico de dro-
gas, na modalidade de guardar e ter 
em depósito os entorpecentes, ficaria 
justificada a entrada na casa do indi-
víduo independente de sua permissão 
e mandado judicial”.

Assim, “adentrando a polícia na 
residência de alguém e encontrando 
entorpecentes no interior dela, esta-
ria afastada a violação de domicílio 
proibida pela Constituição Federal”.

No entanto, argumentou o ma-
gistrado, “não é esta solução simplis-
ta que deve prevalecer em tais casos. 
Deve ser observado que a situação de 
flagrante que autoriza a entrada no do-
micílio alheio sem mandado judicial 

ou autorização é aquela situação visí-
vel de flagrante”.

Para ele, a situação de flagrante “sig-
nifica visibilidade material do delito. 
Não existe flagrante quando não há um 
mínimo de aparência perceptível aos 
sentidos relativamente à existência de 
um crime”. Quando alguém ingressa 
em uma residência “sem o mínimo de 
visibilidade do delito, há violação do 
domicílio e a superveniente apreensão 
de droga passa a ser ilícita”, comple-
menta o juiz Flávio Sánchez Leão.

Como exemplo de visibilidade do 
flagrante, ele exemplificou com a vi-
sualização “de viciados comprando 
a droga no local a ser adentrado, o 
cheiro da fumaça das drogas sendo 
consumidas no local, a vigilância do 
suspeito que tenha comprado drogas 
em outro ponto e adentrado com elas 
na residência, e assim por diante. Po-
rém, todos os casos se referem a um 
flagrante visível e perceptível”.

No caso da prisão dos donos do 8 
Bar Bistrô, estabelecimento alternativo 
localizado no bairro do Reduto (na es-
quina da Piedade com a Henrique Gur-
jão, a um quarteirão da praça da Repú-
blica), “nada disso ocorreu”, atestou o 
juiz. “O que se tem são apenas duas de-
núncias anônimas, registradas através 
do dique-denúncia, porém, é impor-
tantíssimo ressaltar, todas as duas da-
tadas de muitos dias antes da operação 
policial”. Uma denúncia foi feita no dia 
5 de junho e a outra, no dia16. Só no 
dia 25 foi realizada a operação policial.

“Portanto, além de denúncias anô-
nimas datadas de dias antes não ca-
racterizarem de forma alguma a visi-
bilidade do flagrante, pois flagrante é o 
que esta ocorrendo naquele momento, 
casos como estes são típicos da neces-
sidade de se pedir a medida cautelar à 
autoridade policial. Ora, se já se tinha 
desconfiança da ocorrência de trafico 
na residência e estabelecimento co-
mercial dos presos, seria necessário 
que algumas diligências ocorressem 
anteriormente, como a infiltração de 
policiais disfarçados como clientes do 
estabelecimento, a interceptação das 
comunicações telefônicas, a montagem 
de campana nas proximidades, etc. E 
tudo culminaria com o necessário pe-
dido, em tais casos, para que a autori-
dade judicial expedisse o mandado de 
busca e apreensão, já convencido o juiz 
pelas diligências policiais anteriores de 
que havia justo motivo para se realizar 
a busca no endereço dos presos”, argu-
mentou o juiz Flávio Leão.

Pela leitura dos depoimentos dos 
próprios policiais que efetuaram as pri-
sões, o juiz concluiu que eles “foram 
logo prendendo João assim que chega-
ram ao local, mesmo antes de iniciar 
a busca e antes de encontrar qualquer 
droga ilícita”.

Foi uma atitude “muito impruden-
te e que termina por se tornar suspeita, 
pois prenderam a pessoa antes de qual-
quer outra evidência da ocorrência do 
crime, o que poderia resultar em agra-
vamento da situação dos policiais, caso 
não encontrado nenhum entorpecente, 
pois além de terem violado o domicílio 
da pessoa sem mandado judicial esta-
riam efetivando uma prisão completa-
mente ilegal e arbitrária”.

Tudo – acrescenta o juiz – “como 
se tivessem certeza absoluta que en-
contrariam drogas no local, o que 
não poderia ocorrer antes de fazerem 
a busca, pois o simples disque denún-
cia não dá a certeza necessária sequer, 
em grande parte dos casos, para fa-
zer a busca sem autorização judicial, 
quanto mais para efetivarem a prisão 
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da pessoa como os próprios policiais 
informam que fizeram antes de en-
contrar qualquer droga no local”.

O relato dos próprios policiais, por 
outro lado, negou a afirmação de que 
houve consentimento para revistarem 
o imóvel, “pois, se João já estava de-
tido e preso, é evidente que qualquer 
autorização, caso tivesse havido, esta-
ria viciada pela coação que significou 
a prisão tanto para João quanto para 
sua esposa”.

O juiz se referiu à documentação da 
defesa dos presos, provando que o casal 
“já vinha denunciando às corregedo-
rias de policial civil e militar a tentativa 
de extorsão por parte de policiais pra-
ticada contra os presos e contra o esta-
belecimento comercial. Não é comum 
que um traficante de droga se exponha 
voluntariamente diante da polícia”, in-
clusive recorrendo ao seu órgão cor-
recional. “Caso tivessem em depósito 
drogas entorpecentes, tal atitude só iria 
garantir que se chamasse a atenção dos 
policiais sobre o local. Portanto, esta 
circunstância, torna incoerente a ver-
são de que fosse o estabelecimento co-
mercial um ponto de tráfico de drogas”.

Ao apreciar a questão, o julgador 
ainda levou em conta os documen-
tos juntados publicados pelo casal 
na internet, “que já demonstra a pre-
ocupação antiga dos proprietários 
do estabelecimento em que a polícia 

pudesse imputar ao local a pecha de 
ponto de venda de drogas. Ou seja, 
mais uma atitude transparente que 
não condiz com a postura que um 
traficante de drogas tomasse, pois 
estes zelam pela segurança e relativa 
discrição de suas atividades”.

Entendeu Sanchez Leão que a ope-
ração policial deveria ter sido precedi-
da de outras medidas de investigação 
policial, autorizadas ou não pelo juiz, e, 
especificamente, deveria ter sido prece-
dida da expedição de mandado de bus-
ca e apreensão expedido pelo juiz de 
direito. “Não tendo sido observado este 
prudente procedimento, tornou-se ile-
gal a operação efetivada pelos policiais. 
Considerando-se ilegal a operação, as 
provas dela decorrentes, inclusive a 
prova decorrente da apreensão das dro-
gas, se tornou Ilícita”.

O resultado é que o ingresso ilegal 
no domicílio ‘contaminou todas as pro-
vas do crime, não sobrando nada lícito 
para formar a justa causa até mesmo da 
ação penal. Não só a prova diretamente 
ilícita é vedada pela Constituição, mas 
tudo que derivar da ilicitude será consi-
derado imprestável ao processo”.

Já o dinheiro encontrado e apreen-
dido, “longe de ser mais alguma prova 
de que cocorresse no local crime de 
tráfico de drogas, é indicativo de que 
fosse proveniente da renda do estabe-
lecimento comercial, pois até mesmo 

R$35,90 foram encontrados trocados 
em moedas, circunstância que indica 
que se tratava de dinheiro trocado es-
sencial para passar o troco em todo es-
tabelecimento comercial”.

Como não foi o caso dos donos do 8 
Bar, ele relaxou sua prisão e mandou tran-
car o inquérito policial, que não tinha base 
legal, além de determinar a devolução do 
dinheiro apreendido (R$ 1.240,90).

O juiz da 1ª vara, além da prudência, 
bom senso e lucidez no exame do mérito 
da prisão, desfez todos os fatos apresen-
tados no auto de flagrante, desnudando 
a manipulação forjada. Num país sério, o 
pronunciamento da justiça, feito de for-
ma tão segura e contundente, devia ter 
forçado o autor da coação, reconhecida 
como ilegal, se manifestar a respeito.

Primeiro, mandando instaurar o 
devido inquérito administrativo para 
apurar os fatos. Segundo, afastando 
liminarmente de suas funções os po-
liciais envolvidos, até a conclusão da 
investigação. Eram quatro, mas um 
agiu encapuzado. Nenhum deles apre-
sentou identificação. Terceiro, pedindo 
desculpas aos cidadãos coagidos e lhes 
oferecendo os meios de esclarecimento 
dos fatos e reparação dos danos eventu-
almente sofridos.

Para que não paire um silêncio in-
conveniente a uma sociedade que se 
pretende democrática, segue-se o intei-
ro teor da decisão.

Kaká ainda tem medo
Ao sair da penitenciária feminina, 

quatro dias depois de ser presa, Kaká 
Cordovil, como Karlanna é mais co-
nhecida, não se sentiu exatamente em 
liberdade. Ela gravou um depoimento 
comovente pela internet para relatar 
um pouco da sua dura experiência e 
agradecer aos amigos e companheiros, 
solidários pela sua sorte e do marido, 
o português João Pauperio (e o consu-
lado de Portugal, não vai se interessar 
por esse caso?). 

“Estou com medo”, disse ela, que 
agora vive de porta fechada. O medo, 
ela confessa que sempre houve no seu 
bar, visado pelos policiais. Mas se pre-
venia contra sua materialização. Para 
entrar no bar, as pessoas tinham que 
se identificar (para evitar a presença 

de menores), se comprometer em não 
usar qualquer tipo de droga, fazer o 
mínimo possível de barulho, evitar in-
comodar os vizinhos.

Nem assim se livrou do mais trau-
mático que já viveu. Acordou assus-
tada pelo barulho de vozes. Quando 
desceu da cama e foi olhar da varan-
da do segundo andar do prédio onde 
funciona seu bar, os policiais aponta-
vam armas para o seu marido. Da rua 
gritavam para que ela abrisse a porta e 
segurasse os dois cachorros que guar-
dam o imóvel, “se não matamos eles”.

Preparando-se às pressas, foi leva-
da para a seccional do comércio. Ficou 
numa cela suja de fezes, urina e lixo. 
Seguiu depois para a penitenciária. Só 
lá, horas depois de ser arrastada da sua 

casa, ela pôde tomar banho e escovar 
os dentes. Mas graças às detentas, que 
providenciaram esse atendimento. Do 
sistema penal nada recebeu. 

Ela é grata à mobilização organiza-
da para livrá-las da prisão, que culmi-
nou com a sentença contundente do 
juiz. Kaká está reorganizando suas coi-
sas, plenamente consciente da vitória 
alcançada e dos problemas que ainda 
terá. A soltura ainda não lhe trouxe a 
liberdade. O medo prevalece. 

Cabe à sociedade restituir a pleni-
tude da condição de cidadã a um casal 
de jovens que acreditou no trabalho 
e iniciou um negócio autônomo. Seu 
caso pode servir de prova dos nove: vi-
vemos sob liberdade ou num ambiente 
de intolerância e perseguição?
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Os milionários e polêmicos
contratos de lixo de Belém

O contrato para a coleta de lixo é 
um dos melhores negócios de Belém, 
sempre disputado e cheio de polêmicas 
e críticas. Só um deles, para três lotes, 
é no valor de 63 milhões anuais, A Be-
lém Ambiental Meio Ambiente é uma 
das empresas que vinha realizando esse 
serviço, considerada muito ligada ao 
prefeito anterior, Duciomar Costa, do 
PTB, em cuja gestão, em 2009, a licita-
ção foi realizada.

O contrato, depois de algumas pror-
rogações e muita discussão na justiça, 
terminou no dia 30 de junho e não foi 
mais mantido. Mesmo com as pror-
rogações e a aproximação do fim do 
contrato, a administração Zenaldo 
Coutinho, do PSDB, que sucedeu a de 
Duciomar, só em 1º de junho lançou 
novo edital. Em consequência, o con-
trato perdeu a validade, mas não havia 
outro para substituí-lo.

A B. A. ajuizou então mandado de 
segurança para a revogação da decisão 
da prefeitura de contratar em caráter 
emergencial, com dispensa de licitação, 
três empresas para prestar os serviços 
de coleta de lixo e limpeza urbana, não 
prorrogando mais o contrato. Além 
de impedi-la de cuidar das rescisões 
de seus empregados, esse ato causaria 
maior prejuízo à população.

O juiz Elder Lisboa, da 1ª vara de 
Fazenda de Belém, se convenceu pelos 
argumentos altruístas da empresa e de-
cidiu garantir a continuidade dos servi-
ços de coleta de lixo e limpeza urbana, 
deferindo a liminar requerida.

A empresa solicitou providências 
para que o processo licitatório fosse ini-
ciado e concluído antes do término do 
contrato. O juiz reconheceu que “o ges-
tor ficou inerte a tal providência, não 
cabendo então a contratação de outras 
empresas por meio de dispensa de lici-
tação, que prevê contratação para casos 
decorrentes de fatos imprevisíveis que 
exigem imediata providência sob pena 
de potenciais prejuízos para o cidadão”.

Lisboa determinou que a Secretaria 
Municipal de Saneamento de Belém   
prorrogue o prazo do contrato com a B. 

A. até a conclusão de um novo processo 
licitatório. Caso a decisão seja descum-
prida, o gestor poderá pagar multa diá-
ria de dez mil reais.

A providência também foi adotada 
pelo Tribunal de Contas dos Municí-
pios, que manteve, na semana passa-
da, a decisão cautelar do conselheiro 
Sérgio Leão, relator da prestação de 
contas da secretaria de saneamento. 
Ele foi contra a contratação emergen-
cial pretendida pela prefeitura para 
substituir o contrato com a B.A, de-
terminando a suspensão da licitação, 
que seria realizada no dia 2 deste mês, 
para de um novo contrato, por causa 
de algumas irregularidades no edital.

O TCM decidiu que o 
contrato que expirou no dia 
30 de junho continua em 
vigor e deu prazo para que 
a prefeitura realize processo 
licitatório, no prazo de até 
12 meses. A medida caute-
lar prevê ainda que caso a decisão do 
TCM-PA não seja cumprida, o titular 
da Sesan Dino Cavet e o prefeito de Be-
lém Zenaldo Coutinho serão multados, 
pessoalmente, em 50 mil reais por dia.

O tribunal entendeu que, neste caso, 
não caberia a decisão da declarar a ine-
xigibilidade de licitação, sob alegação 
do caráter emergencial para atender ao 
interesse público, porque a prefeitura 
sabia, há cinco anos, que o contrato iria 
acabar e que precisaria fazer   nova li-
citação. Os conselheiros consideraram 
ilegal e ilegítima a dispensa de licitação 
sob alegação de situação emergencial. 
Ciente, a prefeitura decidiu suspender 
a concorrência.

LIXÃO DO AURÁ: 
FIM POLÊMICO

A história do lixão do Aurá durou 
mais de 20 anos e chegou ao fim na se-
mana passada, quando a prefeitura de 
Ananindeua assinou contrato com a 
empresa Revita. Foram duas décadas e 
meia de deposição anárquica e destru-
tiva de todo lixo produzido na região 
metropolitana de Belém. A nova his-

tória resulta de um longo processo de 
gerenciamento da questão.

O Ministério Público do Estado foi 
o fiscal desse processo e o intermediá-
rio nas tratativas entre o poder público 
e a empresa privada. Em nome do MP, 
o promotor de justiça José Godofredo 
disse na solenidade que o ato marcava 
“de forma histórica o fim de um ciclo e 
ao mesmo tempo o início de um novo 
modelo de gestão de resíduos sólidos 
em consonância com Lei da Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos, que 
estabelece um sistema gerenciamento 
de resíduos onde se destacam a sus-
tentabilidade ambiental e social do 
modelo e a valorização econômica dos 

resíduos, além da educação 
ambiental e a busca por um 
consumo sustentável”.

Seria o oposto do lixão, 
que causou “grave degrada-
ção ambiental e social, com 
elevados índices de conta-

minação do solo e do lençol freático, 
impondo a trabalhadores e a comuni-
dade do entorno, riscos contínuo de 
doenças e violações de direitos sociais”, 
segundo o comunicado do MPE.

Apesar de todas essas proclamações, 
no entanto, foi estranhamente silencio-
so o momento de passagem de uma 
história à outra. Dá a sensação de que a 
sociedade não se apercebeu da impor-
tância dessa ocasião ou as questões sus-
citadas foram atropeladas pelo crono-
grama da implantação da nova forma 
de tratamento do lixo de dois milhões 
de moradores da Grande Belém.

A Revita Engenharia faz parte do 
grupo Solví, holding controladora de 
empresas que atuam nos segmentos 
de resíduos, saneamento e valorização 
energética e engenharia. Atua em mais 
de 170 cidades de diversos Estados bra-
sileiros. Tem mais de 21 mil colabora-
dores. Presta serviços de limpeza urba-
na, coleta e indústria de tratamento e 
valorização de resíduos em 12 municí-
pios do Brasil. No ano passado faturou 
quase um bilhão de reais e teve lucro 
líquido de R$ 86 milhões.
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Manipulação do mercado: 
um mito se desfaz

O sagrado mercado, entidade míti-
ca (mas nada angelical) que comanda 
(e cada vez mais) o mundo, sofre mais 
um golpe de realidade, que corrói seu 
tabu de regulador da atividade econô-
mica. Reino Unido, Suíça e Estados 
Unidos processaram alguns bancos 
internacionais pela prática de cartel, 
formado para alcançar maiores lucros 
através da manipulação de índices fi-
nanceiros entre 2007 e 2013. Autua-
dos, tiveram que pagar 5,8 bilhões de 
dólares (em torno de 18 bilhões de re-
ais) em acordos e multas. 

A revelação do fato levou o Con-
selho Administrativo de Defesa Eco-
nômica a também investigar as mes-
mas instituições financeiras e mais 
algumas, instaurando contra 15 delas 
o primeiro processo antitruste por 
manipulação de índices do mercado 
financeiro do Brasil para alterar artifi-
cialmente o valor do câmbio. 

Segundo a Folha de S. Paulo, a in-
vestigação brasileira teve início a partir 
de um acordo de leniência celebrado 
por um participante do cartel com o 
Cade e o com Ministério Público Fede-
ral. Esse banco, cujo nome é mantido 
sob sigilo, solicitou imunidade total. 

As instituições investigadas no 
processo brasileiro são: Banco Stan-
dard de Investimentos, Banco Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, 
Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, 
JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Mor-
gan Stanley, Nomura, Royal Bank 
of Canada, Royal Bank of Scotland, 
Standard Chartered e UBS, além de 
30 pessoas físicas. 

O Cade descobriu “fortes indícios” 
de que esses bancos adotaram práticas 
anticompetitivas, como combinação 
de preço e de volume de moeda ven-
dida a clientes e comprada deles. Os 
operadores trocavam informações por 

meio de chats da plataforma da agên-
cia de notícias Bloomberg. O grupo 
se autodenominava com expressões 
como o “cartel” e a “máfia”. 

As indicações preliminares são que 
as condutas ocorreram no mesmo pe-
ríodo em que os bancos são investiga-
dos no exterior. 

Os bancos tentaram influenciar a 
Ptax – taxa calculada diariamente pelo 
Banco Central com base na média das 
operações de câmbio– e também taxas 
de referência do Banco Central Euro-
peu e da Reuters. Essas taxas são usa-
das para liquidar contratos em outros 
negócios, como financiamento de co-
mércio exterior e proteção contra osci-
lação de moedas estrangeiras (hedge). 

“As supostas condutas teriam 
comprometido a concorrência, preju-
dicando as condições e os preços pa-
gos pelos clientes”, afirmou o Cade 
ao jornal paulista.  

Pequim: um exemplo 
para Belém do Pará

Uma das barreiras para o Rio de 
Janeiro realizar as Olimpíadas do pró-
ximo ano é melhorar a qualidade das 
águas da baía da Guanabara, onde se-
rão realizadas as competições náuticas. 
Para Pequim, com seus quase 22 mi-
lhões de habitantes, candidata aos jogos 
olímpicos seguintes, o desafio é tornar 
menos poluído o ar na cidade, um dos 
piores do mundo, até 2017. Em 88 dos 
180 dias do primeiro semestre deste 
ano, a qualidade do ar foi considerada 
boa, nove dias a mais do que em igual 
período de 2014.

A densidade de partículas PM2.5, as 
mais suscetíveis de se infiltrarem nos pul-
mões e danificarem o sistema respirató-
rio, baixou 15,2% em relação ao mesmo 
período do ano passado. O valor ainda 
é superior ao limite de 35 microgramas 
recomendado pelo governo chinês, mas 
muito aquém dos mais de 800 microgra-
mas registrados em janeiro de 2013.

Duas centrais de energia a carvão 
da cidade foram fechadas no ano pas-
sado, reduzindo o consumo de carvão, 
um dos maiores agentes poluidores do 
planeta. Mais de 300 fábricas poluen-
tes deverão ter o mesmo destino até o 
fim do ano e cerca de 200 mil veículos 
sairão de circulação. É um esforço para 
minimizar a vizinhança com a provín-

cia de Hebei, uma das mais poluídas 
da China, com indústrias pesadas.

A tarefa é imensa, mas está sendo 
encarada e realizada.

Dá inveja aos que moram em ci-
dades como Belém, em péssimas con-
dições de higiene e saneamento, além 
de indefesa em relação ao avanço do 
mar, que provoca inundações cada 
vez mais intensas, demoradas e am-
plas. Por que não seguir o exemplo 
chinês?

Devia ser a maneira de recupe-
rar benefícios pela exportação do 
nosso precioso minério de ferro. 
Quase 60% dessa nossa riqueza são 
levadas aos portos chineses para se-
rem transformadas em aço, com as 
consequências indesejáveis de mais 
poluição, porém com recursos, in-
teligência e vontade de resolver essa 
parte ruim da equação.

E nós?
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Autores da chacina continuam impunes

Caso do Bar 8: MP vai apurar
O Ministério Público do Estado re-

cebeu, no dia 2, representação na qual 
os donos do 8 Bar Bistrô pedem a ins-
tauração de procedimento investigató-
rio para apurar suas prisões. João Pedro 
Sousa Pauperio, de 28 anos, e Karllana 
Cordovil Carvalho, de 25, foram presos 
em flagrante por tráfico de droga numa 
operação realizada por três policiais ci-
vis (com a ajuda de uma pessoa enca-
puzada que não se identificou).

O casal permaneceu preso por qua-
tro dias até que o juiz Flávio Sánchez 
Leão, da 1ª vara penal de Belém, man-
dou liberá-los e determinou o tranca-
mento do inquérito policial, por con-
siderar francamente ilegal o flagrante 
que motivou a operação policial e a 
prisão dos proprietários do bar.

Além de pedir providências do MP 
para o esclarecimento de todos os fatos, 
João Pedro e Karllana antecipam que 
irão processar o Estado, a polícia civil 
e os policiais por seus desmandos, dos 

quais se consideram vítimas, como re-
presália por haverem denunciado ten-
tativas de extorsão dos policiais.

A última operação, realizada na resi-
dência do casal, que fica no segundo an-
dar do prédio onde funciona seu bar, foi 
chefiada por Raimundo Afonso Amaral 
Cavalero, Rosinaldo da Conceição Fon-
tes de Figueiredo e Marcus Roberto de 
Jesus Correa. Uma quarta pessoa, a pri-
meira a entrar no apartamento, por es-
tar encapuzado nem se apresentar como 
policial, não foi identificada.

Os dois jovens acham que foi ele o 
“provável responsável por plantar as 
drogas”. Foram 44 papelotes com apro-
ximadamente 20 gramas de cocaína, 
que esse homem declarou ter encon-
trado dentro da residência e que serviu 
para caracterizar o flagrante.

João Pedro e Karllana pedem o en-
quadramento dos policiais no crime 
de denunciação caluniosa (por darem 
causa a um inquérito “sabendo que o 

crime imputado não existia”), invasão 
de domicílio, danos (pelo arromba-
mento da porta de entrada) e abuso de 
autoridade.

O casal responsabiliza os policiais 
“por qualquer atentado à sua vida, à 
sua segurança e sua liberdade que ve-
nham a acontecer”. Também qualquer 
ato “contra os frequentadores do bar, 
artistas, funcionários e clientes, que 
também já foram vítimas das investidas 
da polícia”.

Os dois jovens asseguram que o bar 
“está dentro da legalidade com todas as 
licenças, impostos, taxas e equipamen-
tos” exigidos pelas autoridades. Con-
sideram ainda inaceitável “que um es-
tabelecimento comercial seja obrigado 
a ficar pagando propina para a polícia 
para poder funcionar”.

A petição é assinada pelos advoga-
dos Marco Apolo Santana Leão, Anto-
nio Alberto da Costa Pimentel e Ste-
phan Fernandes Houat.

A chacina praticada em seis bairros 
de Belém, que resultou em 10 mortes 
em poucas horas, completou, no do-
mingo passado, 5, oito meses de im-
punidade. A imprensa abandonou o 
assunto e o governo substitui promessa 
por promessa sem um resultado con-
creto. Nenhum dos participantes das 
execuções foi preso e os procedimentos 
oficiais acumulam tempo com a apa-
rência de que levarão a um resultado: a 
impunidade dos criminosos.

O último movimento no caso acon-
teceu em abril: a Promotoria Militar in-
diciou 14 policiais militares por crime 
de homicídio. Eles foram indiciados 
por suspeita de terem sido coniventes 
com os assassinatos, praticados depois 
da morte do cabo PM Antônio Marcos 
da Silva Figueiredo, de 43 anos.

Mais conhecido por cabo Pet, ele es-
tava afastado da corporação quando foi 
morto a tiros em frente à casa em que 
morava, no bairro do Guamá. Os mili-
tares foram indiciados por não presta-
rem socorro às vítimas e não terem per-

seguido os verdadeiros culpados pela 
morte do cabo. Mas até hoje nenhum 
deles foi a julgamento e respondem ao 
processo em liberdade.

Pelas redes sociais circularam aler-
tas de que supostos policiais estavam 
fazendo convocação para vingar a mor-
te do cabo assassinado. Nenhuma pro-
vidência foi adotada para averiguar a 
informação e prevenir a ação de grupos 
encapuzados, que circularam pela peri-
feria da cidade em motocicletas e car-
ros, em atitude agressiva, documentada 
em vídeos.

No dia seguinte, o governador Si-
mão Jatene convocou entrevista para 
declarar que ainda era cedo para apon-
tar o envolvimento de milícias. “Seria 
leviano dizer que PMs estão ou não 
envolvidos. Esta relação está sendo in-
vestigada”, disse o governador, prome-
tendo que o Estado não aceitava vio-
lência por policiais ou por civis. Jatene 
garantiu que o caso seria investigado e 
os culpados punidos, mas que não era 
possível identificar uma ligação entre 

todas as mortes. Depois, nada mais dis-
se nem lhe foi perguntado.

A Polícia Militar secundou o gover-
nador dizendo que os crimes não po-
diam ser atribuídos a grupos de exter-
mínio. “Nós já tivemos denúncias deste 
tipo, mas as investigações provaram 
que não eram milícias, que se tratava de 
um desvio de conduta de um pequeno 
grupo de dois ou três policiais que fo-
ram expulsos da corporação”, afirmou 
o coronel Daniel Mendes, comandante 
geral da corporação.

De lá para cá, houve pouco avanço. 
Mesmo a CPI instituída pela Assem-
bleia Legislativa, que concluiu seus tra-
balhos apontando possíveis participan-
tes da chacina, não foi em frente. Hoje, 
oito meses depois, a perspectiva não é 
nada alentadora para as famílias das 
vítimas e da opinião pública. Não por 
falta de elementos para uma investiga-
ção que possa levar ao esclarecimento 
dos fatos, mas por falta de empenho e 
vontade das autoridades.
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Engenheiros em Belo Monte:
As perguntas sem respostas

Valdemiro Gomes decidiu organizar uma visita à hidrelétrica de Belo Monte, no rio 
Xingu, dos seus colegas da turma da UFPA que se formaram em engenharia em 1971. 

Um dos integrantes era justamente um dos mais legítimos moradores daquele vale, 
para cujo melhor conhecimento tem dado valiosas contribuições com seus artigos e, 
sobretudo, sua ficção recente: André Nunes. A meu pedido, ele escreveu um texto, 
testemunho da relevância da contribuição nativa para uma obra colonialista e da 

sensibilidade do autor, muito mais escritor do que engenheiro, xinguano como poucos.
Segue-se a crônica de André.

Saímos de Belém pelo jato da 
Gol, dia 16 de junho. Era um 
grupo de aproximadamente 
trinta engenheiros da turma de 

1971 da Ufpa, portanto, nenhum no-
vato, capitaneados pelo grande Valdo-
miro Gomes. Vale lembrar que naquela 
época a faculdade era de engenharia 
civil, elétrica e mecânica.

Tu e eu, seríamos os estranhos no 
ninho, como fizeste forfait, fiquei só, 
logo eu que nem jornalista sou.

Tivemos uma belíssima, embora só-
bria, recepção pelo prefeito Domingos 
Juvenil e sua esposa, Professora Ruth. 
Juvenil é engenheiro também da mes-
ma turma de 71 e facilitou nossa visita 
sem reservas às instalações da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, nosso des-
tino no dia seguinte.

Chegamos ao primeiro canteiro de 
obras às 8 da manhã. Fomos direto para 
um auditório ouvir a explanação de 
pelo menos quatro diretores técnicos 
de diferentes áreas. O papo era preten-
samente técnico. De engenheiro para 
engenheiro. Claro que os engenheiros 
da obra deram seu show, embora de 
maneira primária, como quem dá uma 
aula. Aula bem primária, até para mim, 
que não sei fazer uma reta com uma ré-
gua. Ensinaram como a energia estática 
se transforma em energia cinética.

Até aí, nada me competia falar, por 
motivos óbvios, até porque, ainda no 
ônibus, no papo descontraído, perce-
bi que todos, por desenvolvimentistas, 
eram entusiastas da barragem. Mas 
– sempre tem um mas – alguém per-
guntou pela escada de peixes. Nenhum 
deles, palestrantes e plateia tinha uma 
explicação minimamente plausível. 
Neste momento pedi a palavra e me 

esforçando para aparentar uma sim-
plicidade e humildade que não sentia, 
tive que também ensinar primeiro, o 
bê-a-bá da reprodução dos peixes, que, 
basicamente, se dividem em sedentá-
rios e migratórios. Os sedentários, por 
definição, são peixes de águas calmas, 
desovam em qualquer lago, ou mesmo 
tanque. Os migratórios desovam pre-
ferencialmente nos locais onde nasce-
ram, fazendo grandes viagens, não raro 
de centenas ou milhares de quilôme-
tros. É piracema.

Esta explanação simples, primária, 
não é o busílis. O mais grave, no meu 
entender é o total desconhecimento de 
um caso (fenômeno?) único no mundo, 
onde em um mesmo rio, das dimensões 
do Xingu, as faunas aquáticas sejam 
separadas por, agora, poucos metros. 
Toda a bacia do Xingu, a montante de 
Belo Monte é, embora rica em quan-
tidade de peixes, piscosidade, é extre-
mamente pobre, comparativamente ao 
restante da bacia do Amazonas.

Muitas espécies, mesmo migrató-
rias, não conseguiam subir as corredei-
ras da Volta Grande do Xingu (piraru-
cu, tambaqui, jaraqui, aruanã, dourada, 
piramutaba, boto, peixe-boi, pirapitin-
ga e outros). A explicação que tenho, 
na falta de outra melhor, é a extensão 
das fortes corredeiras e pequenas que-
das, de mais de 100 quilômetros, o que 
impede a subida até de repteis, como o 
jacaré açu, o pitiu e a tartaruga (prodoc-
nemis expansa).

Desta maneira, a tal escada de 
peixes pode resultar em apenas uma 
atração turística e exótica. Subirão as 
poucas espécies migratórias que des-
ceram, pois nasceram a montante. As 
espécies migratórias de baixo, que aí 

nasceram, não têm porque subir. Se 
assim for, menos mal, pois não have-
rá predação ou mesmo interação entre 
espécimes exógenas, cujo resultado 
seria imprevisível. Mas, repito, isto é 
uma opinião leiga, havia que se ter es-
tudado e avaliado previamente...

Disse-nos o engenheiro acompa-
nhante que os peixes não têm por onde 
descer, o que significa que em pouco 
tempo não haverá peixes para subir. 
Isso eu sei, ou penso que sei, mas queria 
ouvir dos técnicos... 

Eles não possuem uma estação de 
ictiologia e piscicultura. Apenas fi-
zeram uma doação de instalações de 
laboratório e aquários (pequenos), ca-
bendo em duas ou três salas ao Campus 
Avançado da UFPA. Instalações míni-
mas, sem área sequer para um pequeno 
tanque, quando o caso pedia uma gran-
de estação de biologia aquática. Livra-
ram-se da responsabilidade da maneira 
mais rápida e simples e barata.

Depois seguimos para os canteiros 
Belo Monte e Pimental. Meu primo, 
Pau Seco, com ares de filósofo diz: bar-
ragem é como shopping center. Quem 
viu uma viu todas. Pois é, ele nunca viu 
uma barragem e muito menos um sho-
pping. Belo Monte é única. Espraiada. 
O sítio da obra Belo Monte, situa-se a 
50 quilômetros de Pimental e assim o é 
com mais meia dúzia de canteiros. Não 
há muito que comentar nem sequer 
comparar. O termo para as construções 
e turbinas talvez seja apenas ciclópi-
co. Não podia ser diferente, na fase de 
conclusão, da terceira maior usina hi-
drelétrica do mundo. Os galpões que 
recebiam as turbinas mais pareciam 
hangares de dirigíveis. Para desembar-
cá-las se construiu um pequeno cais 
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com um guindaste tipo ponte para 450 
toneladas.

Depois dessas informações, visi-
tamos os dois complexos, ou sistemas 
de turbinas, um bem grande e outro 
para aproveitamento da água do tal “fio 
d’água”. Pois bem, a pequena também é 
enorme e vai começar a gerar energia 
dentro de quatro meses!

De novo na estrada de serviço. Des-
ta vez para conhecermos o sistema de 
transposição da barragem.

Confesso que, no micro-ônibus em 
que viajávamos, eu era o mais cala-
do. Emoção. Menino, jovem, adulto e 
agora velho, sempre sonhei com essa 
transposição. Antes da plenitude da 
consciência ecológica previa comboio 
de balsas (chamávamos de alvarenga) 
de grãos a descer do Planalto Central. 
Hoje, rio amarelo e reconheço que o 
buraco é mais em baixo.

Pois bem, amigo Lúcio, Chegamos 
à beira do Xingu. O rio corria bas-
tante, embora apenas a meia água. A 
largura, ali, devia chegar perto de um 
quilômetro. Atravessamos em uma 
balsa ao lado da construção de uma 
barragem chinfrim que, disseram te-
ria quatro metros de altura. Essa eu 
não entendi. Fico te devendo. Barrar o 
Xunguzão com um aterro de, se muito 
10 metros de largura...

Por fim, já do outro lado, na mar-
gem direita do rio, saímos em um 
acampamento grande, de lona, que 
disseram serem oficinas. Acreditei que 
seriam para apoio do complexo de 
transposição da barragem.

Seguimos no micro-ônibus por 
mais uns 400 metros, arrodeando um 
morrote e voltamos à margem.

Por fim, a visão do sistema de 
transposição:

- A montanha pariu um rato!
Apenas um portinho de concreto 

e uma engenhoca dessas que se usam 
em iate-clubes e estaleiro de reparos de 
embarcação de pequeno porte.

A “embarcação” é içada e transpor-
tada em um carreta pelos 400 metros 
que percorremos antes.

Perguntei ao engenheiro respon-
sável pelo local e ele, com ar doutoral, 
me respondeu que a capacidade do 
equipamento era para até 50 toneladas. 

Quando eu disse que 50 toneladas não 
atendia sequer aos barcos do Lago Ara-
ri, de novo, com ar professoral, disse 
que esse dimensionamento havia sido 
feito com base em pesquisas de cinco 
anos e que a média da capacidade dos 
barcos que por ali trafegavam era de 7,5 
ton. Já com ar de enfaro, tentei explicar 
para ele que por ali, pela Volta Grande 
do Xingu, não passava era barco algum, 
e que durante a história, se tinham no-
tícias de três façanhas, e só de descida, a 
primeira, com o Príncipe Adalberto da 
Prússia, em uma igarité, na década de 
50 do século XIX; a segunda, uma em-

barcação de 70 toneladas, desarvorada, 
na década de 20 do século XX chamada 
Chico Meirelles, de propriedade de um 
seringalista chamado Antônio Meirel-
les; e, já em meados do século passado, 
a lancha Santa Maria, de 90 ton, per-
tencente ao também seringalista Áureo 
Deo de Freitas. Nada mais foi dito nem 
tampouco perguntado...

 Para concluir a visita a Belo Monte, 
o micro-ônibus nos levou à construção 
do canal de derivação, acho que este é 
o nome. Antes passamos por uma ci-
dade, nova em folha, com 2.000 casas 
(não sei bem, perdi minhas anotações, 
mas acho que é mais), toda estrutura-
da, com clube, posto de gasolina, su-
permercado, parque infantil e o que 
mais se possa imaginar. Pois bem, 
confessou-nos o diretor que nos esta-
va ciceroneando que ninguém sabe o 
que fazer com ela. Quem se interessou, 
até agora, foi o prefeito de Vitória do 
Xingu...

Chegamos ao tal canal e descemos 
ao seu leito. As medidas, como tudo o 
mais, são impressionantes. Pensa em 
uma secção trapezoidal. O canal tem 
25 metros de profundidade. O fundo 
tem 250m de largura; cara, são dois 
campos e meio de futebol. A largura da 
borda é de 300 metros e o comprimen-
to, 20 km. É muita coisa.

O melhor vem agora:
O leito é de saibro (piçarra), e as la-

terais, taludes, de brita.
O engenheiro que nos acompanha-

va, todo orgulhoso, nos disse:
Economizamos R$ 300.000.000,00, 

é isso mesmo, trezentos milhões, pois 
o projeto especificava que o leito e os 
taludes deviam ser de concreto, mas 
nosso laboratório em Curitiba achou 
desnecessário...

Jader: tudo ou nada
A permanência do filho no minis-

tério levou o senador Jader Barbalho 
a se apresentar como guerreiro contra 
o presidente da Câmara Federal, que 
é seu correligionário de PMDB. Jader 
vem fustigando Cunha porque ele vem 
fustigando Dilma, de cuja caneta de-
pende a manutenção de Helder Barba-
lho no ministério da pesca e da aqui-
cultura, sua melhor posição para visar 

a candidatura a governador, em 2018. 
Além de trabalhar pelos bastidores do 
Congresso Nacional, sua maior espe-
cialidade no local, Jader vem ousando 
em pronunciamentos públicos, que até 
recentemente evitava. Talvez porque 
a pressão para a redução dos ministé-
rios, que somam 39, e especificamente 
sobre seu filho, o obriguem a ir além 
dos limites mais prudentes.

Apesar das espicaçadas e dos 
ataques frontais, sempre irônicos e 
sugerindo atos nebulosos ou suspei-
tos, o voraz Eduardo Cunha não tem 
dado o troco – ainda. Mas certamen-
te está juntando munição. Para Jader, 
depois de 42 anos de carreira políti-
ca, não parece haver mais alternati-
va: é tudo ou nada. Em Brasília como 
em Belém.
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memória
do Cotidiano

EM 1954
VEREADORES

Havia então pouco 
menos de 50 mil eleito-
res em Belém, que esco-
lheram os 15 vereadores 
municipais. A Aliança 
Social Democrática (do 
PSD “baratista”), com 
quase 15 mil votos, ele-
geu seis vereadores: João 
Jorge Correa, 1.502 vo-
tos; Fernando Gurjão 
Sampaio, 1.368; Raimun-
do Noleto, 1.1515; Ma-
noel Matos Costa, 1.005; 
João Batista Assis Car-
valho, 893; Isaac Soares, 
820. Já o Partido Social 
Progressista, com pouco 
mais de nove mil votos, 
elegeu quatro vereadores: 
Alberto Nunes, 1.494; Ri-
bamar Soares, 1.155; Ma-
noel Coelho, 855; Luiz 
Mota, 920.

A União Democráti-
ca Nacional (UDN), re-
cebeu pouco menos de 
cinco mil votos e elegeu 
dois vereadores: Lourival 
Silva; 898; Josias Soares, 
763. O Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB) 
amealhou 4.300 votos, 
elegendo também dois 
vereadores: Carlos Costa 
de Oliveira, 482; Josué 
Bezerra Cavalcanti, 423. 
O Partido Republicano 
(PR), com 3.400 votos, 
elegeu apenas Jacinto 
Rodrigues, 741.

ENERGIA

Belém passava parte do dia na escuridão. A oferta de energia era 
pequena e a baixa tensão em parte da rede de transmissão não per-
mitia expandir o benefício. Por isso, o prefeito Clóvis Malcher come-
morou a oferta que fizeram ao município o comando do IV Distrito 
Naval, a Ocrim e a firma inglesa Byington, que se dispuseram a for-
necer 5,5 megawatts da sua geração própria.

Com investimento em geradores e transformadores, a prefeitura iria 
levar a energia à Sacramenta, o único bairro da cidade que não dispu-
nham de luz elétrica. Seria ampliada a disponibilidade na Pedreira, Ca-
nudos, São Braz e Matinha, deficientes nesse quesito da vida moderna.

GOVERNADOR

A Folha do Norte comemorou o aniversário do governador, em, 
dezembro, com um pequeno editorial (chamado de suelto) na pri-
meira página. Em fim de mandato, que conquistou derrotando o 
caudilho Magalhães Barata, o general Zacarias de Assunção teve a 
sua gestão prejudicada pela conjuntura, “quando a Amazônia sofre 
os efeitos da profunda crise econômico-financeira, criando-lhe pa-
norama angustioso”.

Mas que conseguira atingir seu principal objetivo, “atendendo 
ao apelo que lhe fora dirigido pelo povo então sacrificado, o resta-
belecimento do regime de liberdade e garantia de direitos”.

POLÍCIA

O chefe de polícia, João Francisco de Lima Filho publicou nota 
na imprensa para declarar, “a bem da verdade”, que não impugnou 
perante a justiça eleitoral a diplomação de Rui Barata, Stélio Maroja 
e Catette Pinheiro. “candidatos a cargos eletivos, conforme assevera 
o comentarista da seção humorística ‘A Cidade Nua e Crua’ do ves-
pertino ‘A Vanguarda’”.

Em seguida pediu demissão do cargo, atitude lamentada pela 
Folha do Norte, que destacou sua atuação “ponderada e serena”, que 
não registrou “colapsos comprometedores das normas democráti-
cas seguidas pelo governador”. Disse que Lima e Silva “enclausu-
rou-se no trabalho de reestruturação da Polícia Civil, impondo-lhe 
diretrizes tendentes ao bom cumprimento das finalidades relacio-
nadas com o interesse público”. A decisão iria privar o governo de 
um “de seus mais eficientes colaboradores”.

MANGUEIRAS

Um temporal, em dezembro, deixou intransitável a avenida Na-
zaré. Vento forte provocou a queda de numerosos galhos sobre a via, 
obrigando o desvio do trânsito para a Braz de Aguiar. Uma foto que 
documentou o fato mostra também que nesse trecho, entre Benja-
min Constant e Rui Barbosa, havia mais mangueiras do que hoje.

DIREITO

O Diretório Acadê-
mico da Faculdade de 
Direito realizou um cur-
so preparatório ao vesti-
bular de direito que teve 
como professores Eugê-
nia de Sousa Filho (por-
tuguês), Mário Faustino, 
depois consagrado poe-
ta e jornalista (francês) 
e Luis Octávio Pereira 
(latim). As aulas seriam 
dadas no Grupo Escolar 
Barão do Rio Branco, na 
Generalíssimo, das 16 às 
18 horas.

SECUNDARISTAS

A UESCSP (União 
dos Estudantes dos 
Cursos Secundários do 
Pará) realizou uma fes-
ta, no Pálace Teatro (que 
ficava no Grande Hotel, 
atual Princesa Louçã, ex
-Hilton), uma festa para 
a entrega de taças e me-
dalhas para os colégios 
e atletas vencedores dos 
esportes praticados na 
II Olimpíada Secunda-
rista. Os atletas tiveram 
que levar consigo ma-
drinhas ou padrinhos. 
O toque musical foi de 
Raul e seu Conjunto. 
Itair Silva presidia a 
entidade.

CONFEITARIA

Em novembro a Pal-
meira já anunciava aos 
seus clientes que iria per-
manecer aberta das 7 da 
manhã às 7 da noite, sem 
fechar para o almoço. O 
horário se estenderia aos 
domingos, oferecendo 
seu “incomparável sorti-
mento de bolos, pudins, 
tortas, doces, empadas, 
pasteis, croquetes e uma 
imensa variedade de co-
mestíveis finos”.
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FOTOGRAFIA

O belenense Robertinho
Abro espaço nesta seção para publicar 

episodicamente fotos contemporâneas de 
personagens da cidade de Belém do Grão 
Pará, que fará 400 anos em janeiro de 

1616. A primeira, de autoria do polivalente 
Antonio Duval, tem na sua mira Roberto 
Tavares Martins, conhecido pelos muitos 

amigos por Robertinho. Em sua pose 
clássica, ele aparece aqui pouco antes de 

completar 78 bem vividos anos, à porta da 
Bijou, a padaria preferida dos arredores 
do bairro do Reduto, onde pontifica com 

seus comentários pertinentes e provocativos. 
Um típico habitante da capital paraense.

Ver e sentir
Um professor só tem a ganhar quando encontra 

um contestador na turma para a qual dá aula. Aquele 
tipo de aluno que pergunta muito, duvida bastante e 
entesta de vez em quando. É nesse momento em que 
os papeis ficam mais bem definidos: o professor en-
sina porque sabe, o aluno aprende porque se prepara 
para ir em frente.

O meu ex-aluno – no curso de comunicação social 
da UFPA – Relivaldo Pinho continua a ir em frente.

Graduou-se na disciplina, tornou-se mestre em pla-
nejamento do desenvolvimento e doutor em antropolo-
gia pela Universidade Federal do Pará. É professor, tem 
intensa atividade discente e já publicou ou organizou 
alguns livros, sempre bem apreciados ou premiados.

O último, em primorosa edição da editora da 
UFPA, é Antropologia e filosofia – Experiência e es-
tética na literatura e no cinema da Amazônia (275 
páginas), venceu o prêmio Professor Benedito Nu-
nes, edição 2012, e chega ao público agora. No livro, 
Relivaldo analisa e interpreta seis filmes produzidos 
e realizados no Pará (Belém do Grão-Pará, Um Dia 
Qualquer, Ver-o-Peso, Altar em Chamas, os Éguas e 
Dias) enquanto “objetos que surgem como quadros 
que adquirem plena significação quando olhamos 
para eles e eles parecem também nos observar, sen-
tir nossa presença, como buscamos, pou deveríamos, 
sentir a presença deles”.

Esses filmes “representam, esteticamente, existên-
cias, e essa evocação é evocativa e significativa, pelos 
decisivos períodos históricos presentes e pelas formas 
responsáveis por suas representações”, diz o autor.

Espero que a conjuntura me permita uma leitura 
mais profunda do trabalho original de Relivaldo Pinho.

E-mail muda
Infelizmente a provedora Amazon 

encerrará suas atividades no dia 3 de 
agosto. Por isso, meu e-mail jornal@
amazonet.com.br será desativado. 
Restará o lfpjor@uol.com.br para 

o contato dos meus leitores.

Nova fábrica
A Votorantim pretende inaugurar, ainda neste 

ano, a sua fábrica de cimento em `Primavera, na 
região nordeste do Estado. É uma das duas novas 
fábricas da corporação no Brasil previstas para 
2015. A outra é em Edealina, em Goiás. O grupo, 
o maior inteiramente brasileiro, fechou o primeiro 
trimestre  com receita de7 bilhões de reais e lucro 
líquido de R$ 73 milhões.

mailto:jornal@amazonet.com.br
mailto:jornal@amazonet.com.br
mailto:lfpjor@uol.com.br
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Vale

Faltou dar os nomes, na maté-
ria “A mina e os mineiros” dos ver-
dadeiros responsáveis pelos crimes 
cometidos com os trabalhadores 
que prestam serviço à Vale e da 
rapinagem cometida por essa em-
presa em solo paraense. Por muito 
menos o governo atual é execrado 
em operações político-midiáticas-
judiciais denominadas Mensalão 
e Lava-Jato. No entanto, crimes de 
lesa-pátria como a privatização da 
Vale, cometidos por políticos hoje 
travestidos de vestais, não são lem-
brados nem por aqueles que mais 
diretamente foram esbulhados de 
suas riquezas, os paraenses. É o 
efeito lavagem cerebral praticada 
por uma imprensa, regional e na-
cional, dominada por “famiglias”. 
Quanto à terceirização do traba-
lho, fixação da oposição atual, 
com a poio de grande parte da im-
prensa, fica claro na reportagem 
que não passa de vil exploração 
do trabalhador. Serve apenas para 
precarizar o trabalho e encher ain-
da mais os bolsos de empresários 
inescrupulosos.

Miguel Silva
MINHA RESPOSTA
O leitor tem razão: os paraenses se 
alheiam de uma questão vital para 
o seu presente e futuro. Poucas 
pessoas reagem às graves notícias 
e pertinentes análises sobre a atu-
ação da Vale. Em parte, por alie-
nação mesmo. Em parte também 
pela falta de provocação à agenda 
pública. Os intelectuais, os mais 
preparados para essa tarefa, estão 
trancafiados em seus gabinetes e 
em seus papeis.

China

Os parceiros sempre foram 
importantes, e às vezes impres-
cindíveis, tanto nos negócios en-
tre pessoas comuns, como aque-
les representados por pequenas, 
médias e grandes empresas, nos 
mais diversos ramos da atividade 
humana. Assim também, as na-
ções negociam entre si. O Brasil, 
independente da área de atuação, 
tem compartilhado com várias 
nações ao longo de sua história, 
com a França e a Inglaterra predo-
minando nos primórdios de nossa 
caminhada. Porém, nessas últimas 
décadas, o nosso parceiro abso-
luto, permanece os EUA, mesmo 
com a criação do Mercosul, não 
fomos capazes de negociar com 
os nossos vizinhos do continente, 
e nossas relações comerciais são 
bem pequenas. Não vejo nenhum 
inconveniente nesta guinada para 
os orientais chineses.

A propósito, vamos rememo-
rar que o ingresso deles ocorreu 
nos anos noventas, com a chama-
da abertura da economia, o par-
que manufatureiro naufragou, e os 
chineses se valeram das condições 
excepcionais, se instalaram e agora 
estão lutando para consolidar a po-
sição. Existe até um fato folclórico 
entre um chinês instalado na 25 de 
março (São Paulo), e o sindicalista 
Luiz Antônio Medeiros (atualmen-
te Secretário Municipal) de, um 
suposto achaque praticado pelo 
primeiro sobre o segundo.

Feitos os comentários iniciais, 
pretende-se enfatizar a alarmante 
matéria publicada (na capa) do JP 
número 585, sob o título “A ban-
deira mudou”. A questão inicial 
sobre o desempenho da Vale, que 
pode perdurar e até se complicar 
mais, segundo a opinião desse 
editor – passíveis de depurações – 
pois as corporações, como a econo-
mia, vivem de ciclos e devem estar 
preparadas para enfrentar as fases 
adversas. Antes de arguir se valeu 
ou não a sua privatização, é preciso 
que se concluam os processos em 
tramitação na justiça sobre a pri-
vatização e depois abrir a todos os 
tortuosos caminhos da negociação: 
uma agenda de violações de direi-
tos entre executivos do governo e 
empresários, em detrimento do res-
to da sociedade. 

Francamente, não se viu fan-
farras e fantasias acompanhando 
o anúncio do projeto de aplicações 
de recursos na economia do país. 
Viu-se, sim, as críticas animadas 
e aumentadas em profusão pelos 
veículos de comunicação que dão 
respaldo aos recalcitrantes, tanto 

é que ecoou nesse texto de capa 
do JP, outrora imparcial e cir-
cunspecto,  nas suas avaliações 
sociais, econômicas e políticas. A 
economia atravessa uma fase que 
os especialistas da área chamam 
de estagflação (inflação/recessão), 
porém o efeito ainda não é “devas-
tador”, como o foram períodos an-
teriores, com índices inflacionários 
extrapolando 100%. No final do 
reinado tucano, que o “rentíssmo” 
dominou o cenário econômico, a 
inflação final foi de 45%.

Quais são os “sensatos” que 
clamam por comedimento, com-
petência e argúcia? São aqueles 
que abriram as portas do mercado 
financeiro e criaram mecanismos 
para atrair a especulação financei-
ra, mencionados no tópico prece-
dente? Pois foram eles que permi-
tiram “... ganhos extraordinários 
para grupos que foram informados 
sobre a lógica da apreciação do 
real. Em uma jogada irresponsá-
vel”. Ora, se se considera incom-
petente, desonesto e sem qualquer 
resquício de gravidade, o porte do 
pessoal que está tratando do em-
préstimo chinês, qual será o atri-
buto mais adequado para os for-
muladores da ciranda financeira 
passada? 

O papel do estado, pelo discur-
so de muitos estudiosos, é investir 
na infraestrutura para atrair o ca-
pital privado. Diante do panorama 
econômico atual e como não se 
dispõe de verba suficiente, a alter-
nativa é captar recursos no exterior, 
na forma de empréstimo direto ou 
de outra modalidade financeira. 
A opção foi a China com quem 
já havia transação semelhante na 
área de energia. Todo emprestador, 
seja ele pessoa física, jurídica ou 
mesmo nação, estabelece as regras 
para conceder financiamento e há 
a contrapartida de quem contrai o 
compromisso. Como os documen-
tos que compõem o fecho das tran-
sações não estão à disposição do 
público, não se deve ter a estultícia 
de atacá-los prematuramente.

De mais a mais, no mundo 
globalizado de hoje, como se cos-
tuma afirmar, ganha quem avançou 
nas nuanças da tecnologia (como 
sugeria o pessoal do Vale do Silí-
cio), e tem cacife financeiro para 
alimentar seu projeto de liderança. 
As trocas desiguais são dolorosas, 
mas são passageiras e não devem 
estorvar o desenvolvimento da 
economia. Haverá um dia que 
nossas matérias primas serão be-
neficiadas dentro do nosso recin-
to, e os valores incorporados aos 
bens produzidos serão objetos do 
fortalecimento da  economia. Este 

compromisso indubitavelmente irá 
refletir ou pesar nas nossas dívidas 
interna e externa, no entanto, não 
há outra saída. No passado já qui-
tamos o débito com FMI e a dívida 
externa, foi igualmente liquidada 
(alguns intolerantes negaceiam), e 
dizem que ela foi paga com o au-
mento da interna (a estrutura da 
dívida interna não cabe examiná-la 
aqui). Não se cuida de tomar por 
modelo, mas os EUA, por exem-
plo, ostentam uma dívida pública 
de US$-17,2 trilhões (03.15), e o 
principal credor dos títulos estadu-
nidenses é a China, que desponta 
doravante como nosso principal 
parceiro nos negócios de infra-
estrutura de transporte e energia. 
Mesmo com a presente hegemonia 
chinesa, fica evidente que o cresci-
mento da dívida pública americana 
é uma ameaça para a economia de 
todo o mundo, como ocorreu em 
2008. Torna-se necessário que o 
Congresso americano e o Presiden-
te Obama tomem juízo e não au-
mentem a margem da dívida, para 
o bem de todos nós.

Em 2014 a China conquistou o 
posto de maior economia do pla-
neta, com um PIB acima de seu 
maior rival, o império americano. 
Segundo consta, o país asiático 
“já não é só o maior banqueiro 
dos EUA, o maior credor da Casa 
Branca. Transformou-se, ao mes-
mo tempo, no grande banqueiro 
da América Latina, da África, da 
Ásia, do mundo”. Possivelmente, 
os créditos para o Brasil, serão 
custeados pelo novo Banco chi-
nês, AIIB – Banco Asiático de 
Investimento em Infraestrutura, 
fundado recentemente, com a par-
ticipação de países tradicionais, 
aliados do império americano, 
como Alemanha, França e Itália. O 
poder está migrando ou já migrou 
para o Oriente. O aceno da “gra-
na” fala mais alto do qualquer 
ideologia. Há uma frase criada 
por um conhecido autor nacio-
nal que diz “o dinheiro compra 
até amor verdadeiro.” Portanto, 
o país está dando uma guinada 
no rumo dos ventos favoráveis, 
como faria um bom navegador. 
Resta fazer um meticuloso exa-
me nos termos e condições dos 
contratos (ver se existem aber-
rações) para evitar que os brios 
nacionais sejam hostilizados e 
atinjam a nossa soberania.

O Programa de Investimento 
em Logística – PIL, anunciado no 
dia 09.06.15, prevê a aplicação de 
aproximadamente R$198 bilhões, 
a serem usados na infraestrutura de 
transporte (aeroportos, ferrovias, 
rodovias e portos), com recursos da 
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União e da iniciativa privada, como 
já se falou. É um projeto de suma 
importância, não só para “contornar 
o atual momento de crise” e retomar 
o crescimento, como também para 
inverter o fluxo das importações 
de nossos produtos, propiciando a 
inclusão de uma vasta região pro-
dutora, até então largada ao aban-
dono. Só lamenta-se a exclusão das 
hidrovias nos investimentos progra-
mados, sendo esta uma prova ine-
quívoca da inaptidão dos políticos 
e técnicos aboletados na eminência 
do poder central. Como se viu, os re-
cursos estão escassos e as empresas 
que atuam nos setores contempla-
dos, estão complicadas no processo 
de corrupção da Petrobrás, e o BN-
DES, principal agente financeiro, já 
se encontra muito comprometido 
na área de produção e transmissão 
de energia elétrica, além de outros 
empreendimentos produtivos, o ca-
minho era procurar ajuda externa e 
optou-se, como vimos linhas atrás, 
pela ajuda chinesa.

A característica dos investimen-
tos sino-asiáticos, entre si e com 
outros parceiros é transferir e rece-
ber novas tecnologias, aprimorar o 
condensamento da cadeia produtiva 
industrial, fomentar o núcleo expor-
tador, tudo isso comprometido com 
as políticas nacionais. Em resumo: 
compromete-se a assegurar o inves-
timento na sustentação dos progra-
mas governamentais na formação e 
manutenção da infraestrutura. Para 
quem construiu a Grande Muralha, 
a cordilheira andina é café pequeno. 
Quanto a mudança do colonizador, 
talvez seja a grande oportunidade da 
gente escapulir do eterno magnetis-
mo americano.

Este comentário já estava con-
cluído quando saiu num jornal lo-
cal, no dia 21-06-15, uma excelente 
matéria do Eng. José Maria da Cos-
ta Mendonça, abordando o pacote 
e fazendo duras e fundamentadas 
críticas na exclusão das hidrovias, 
terminando por dizer que o advento 
da ferrovia bioceânica, talvez se-
pulte as aspirações amazônicas de 
crescimento.

Rodolfo Lisboa Cerveira
MINHA RESPOSTA
O leitor diz que este jornal foi “ou-
trora imparcial e circunspecto, nas 
suas avaliações sociais, econômi-
cas e políticas”. Humildemente, de 
verdade, não partilho essa opinião. 
E, infelizmente, não posso dizer 
que o leitor tenha caminhado na 
direção dessas avaliações. A come-
çar pelo tamanho em que a faz, o 
que só este jornal, fiel desde sempre 
a seus compromissos de origem, é 
capaz de abrigar na imprensa atual 
(ou mesmo de outrora).

A fome dos ricos, o estupro amazônico 
Benedito Carvalho Filho

                                                                   

Depois de ler todas as matérias publi-
cadas no JP 586, comecei a pensar 
e imaginar o que um leitor, depois 

de muitos anos (talvez na metade desse sé-
culo), quando já não estaremos mais aqui, 
fará do nosso país e do mundo em que hoje 
vivemos. Como estará a Amazônia? Como 
estará o eterno “país do futuro”? 

Percebi que há uma conexão entre os 
artigos publicados nesse número. O gran-
de mudo, por exemplo, cobra as autorida-
des públicas respostas para os sucessivos 
crimes que vêm ocorrendo em Belém (eu 
diria, em todo o país e no mundo). A onda 
de medo toma conta da subjetividade con-
temporânea. A violência assume diversas 
formas e os chamados “violentólogos” (que 
pesquisam e estudam esse fenômeno) hoje 
publicam livros e artigos na academia, en-
quanto a violência se alastra pelo universo, 
e não é só um fenômeno do chamado Ter-
ceiro Mundo. No artigo “O juiz isento para 
julgar os Maioranas” mostra as mazelas de 
uma justiça à serviço dos poderosos. A vio-
lência do Judiciário é uma coisa impressio-
nante nesse país.

Mas as raízes da violência começam a 
ganhar contornos cada vez mais nítidos 
quando se percebe na matéria “O gover-
no ganha, mas o povo fica com menos”, ou 
seja, os recursos estão sendo aplicados ou 
dissipados, quando se percebe, por exem-
plo, o que se gasta é para alimentar a má-
quina pública e, por isso, o governo tem 
que recorrer a operações de crédito, ou 
seja, se endividar cada vez mais, restando 
muito pouco para o investimento público.

A máquina pública é cara, dispendiosa, 
não chega para amenizar a pobreza de uma 
população que está no limite da miséria. 
Eis ai uma das razões da violência, muitas 
vezes esquecida, como se ela fosse um fato 
isolado que pode ser resolvida por alguma 
autoridade onipotente. 

É impressionante observar como o Pará 
e a Amazônia, apesar de ser uma das regi-
ões mais ricas do mundo, quando se fala 
em biodiversidade, possui uma população 
abandonada. São os “novos cabanos” que 
não se revoltam. Ou, quando se revoltam, 
não conseguem canalizar essas revoltas 
para as lutas sociais. Assim, os grandes pro-
jetos vão chegando, como a China, O dra-
gão chinês cada vez maior. Levarão o que 
nos resta através das empresas citadas na 
reportagem. Mudamos de dono, seremos 
menores nos pactos estabelecidos, como 

sempre fomos, e tudo vai muito bem para 
a sociedade chinesa que levará o melhor 
de nossas matérias primas, como o ferro. 
E, como sempre, seremos a eterna colônia, 
ou, como dizem, o almoxarifado do mun-
do, como o apoio do Estado ajudando os 
ricos, como revela a matéria da página 6. 
Os financiamentos do Estado estão ai, nos 
mostrando os repasses do tesouro feitos 
para engordar os lucros dos mais ricos. 

Eis a violência na nossa cara e os donos 
do poder brigando pela parte que lhe sobra 
e deixando a população do Estado ao Deus 
dará. Está ai, também, a violência dos ju-
ros nessa época em que o capital financeiro 
manda e desmanda no mundo. 

Na matéria “Brasil de juro recordista a 
caminho da insolvência”, lemos que somos 
o único país no mundo que remunera seus 
credores, que praticamente têm risco zero. 
Ou seja, trata-se de uma transferência sig-
nificativa de recursos públicos para credo-
res da divida pública, o que é um absurdo 
em que vivemos. Depois se fala em “aperto 
fiscal”, que está jogando milhares de traba-
lhadores na rua, cada vez mais precarizados 
que vão se somar com aqueles que já estão 
vivendo na miséria. E não são poucos. 

O artigo de Assis da Costa Oliveira, 
cujo título é inusitado, chamado “Vio-
lência sexual e grandes obras: entre de-
núncias e anúncios”, mostra a crueldade 
do grande capital. Quando terminei de 
ler a matéria não pude deixar de associar 
isso que está acontecendo nessas grandes 
obras com o estupro que está ocorrendo 
na sociedade brasileira. 

Os grandes financistas internacionais, 
banqueiros e empresas, sempre viram a 
Amazônia, e, por extensão o Brasil, como 
um grande puteiro. O capital é desavergo-
nhado e sem pudor. Ele goza com a mi-
séria dos outros e explora os desejos dos 
explorados, tudo em nome da ilusão do 
progresso infinito, desmedido, que nos 
levará aos caos, como disse o Papa Fran-
cisco recentemente  na Encíclica Laudato 
si. O Divino Mercado é o novo “Deus” que 
comanda a vida dos homens, cuja regra é 
luxúria para poucos e miséria para mui-
tos. A violência passa por ai e a Amazônia 
não está fora deste contexto. 

O JP, certamente – se ainda sobrevi-
vermos – será um documento do anteato 
da destruição, título do primeiro livro de 
Lúcio e que agora parece valer ouro nos 
sebos brasileiros. 



A cultura da ópera: ação entre amigos?
No final do mês passado, a presi-

dente da Codem, Eliana Chaves Uchôa, 
aprovou a contratação do Institu-
to Casa da Ópera, de São Paulo, para 
prestar “serviço técnico de consultoria 
de coordenação geral das atividades 
necessárias e inerentes à formulação e 
desenvolvimento da Programação dos 
Festejos dos 400 anos de Belém”, que 
acontecerá em janeiro de 2016. O valor 
do contrato é de 300 mil reais, com va-
lidade por 12 meses.

A notícia provocou a reação da cha-
mada classe artística de Belém, que cul-
minou com uma carta de protesto do 
Movimento de Produtores e Artistas 
Associados. O Proa considera um ab-
surdo recorrer a uma empresa de São 
Paulo, sem sequer dar a oportunidade 
ao pessoal local de tentar realizar a ta-
refa, através de licitação pública. Con-
dições para isso, haveria.

Além do mais, o movimento suscita 
a possibilidade de uma ação entre ami-
gos. O responsável pelo instituto paulis-
tano, Cleber Papa, é amigo íntimo tanto 
de Gilberto Chaves, o responsável pela 
programação operística do Teatro da 
Paz, quanto do primo dele, Paulo Cha-
ves, secretário de cultura do Estado.

A contratação não é ilegal. A lei ad-
mite a contratação direta por inexigibi-
lidade de licitação. Mas para que essa 
exceção à concorrência pública, como 
regra, seja possível, é necessário de-
monstrá-la. A presidente da Codem, ao 
ratificar o ato, se baseou em processo 
administrativo, arrematado por um pa-
recer jurídico, que caracterizou a figura 
da inexigibilidade.

O procedimento administrativo in-
terno não é do conhecimento público, 
mas deve ter se baseado em quase déca-
da e meia de participação de Cleber Papa 
e do seu instituto, criado recentemente, 
em 1989, na programação dos festivais 
de ópera e de canto lírico realizados a 
partir de 2002 no Teatro da Paz. O dono 
da Casa da Ópera tem um currículo ex-
tenso de atividades nesse setor. E ainda 
preencheu as condições do termo de re-
ferência preparado para a contratação.

Esse termo também é desconhecido 
do público. Devia ser bem divulgado 
para o devido questionamento, o que 
não aconteceu. Às vezes um currículo 
é recheado de itens, mas não há mui-
ta substância por trás do arrolamento 
quantitativo. Assim, alguém bem infor-

mado podia colocar em dúvida a notó-
ria especialização de Cleber Papa, que 
tem obtido o melhor do seu trabalho (e 
rendimentos) em Belém do Pará.

Também chama a atenção que as 
atividades “de cunho artístico, cultu-
ral e educacional” às quais ele dará sua 
competente (presume-se) assessoria se-
jam pagas pela Companhia de Desen-
volvimento e Administração da Área 
Metropolitana de Belém. Talvez essa 
seja a atividade inaugural da Codem 
nesse setor, completamente dissociado 
dos seus objetivos.

A escolha da Codem não deve ter 
sido aleatória, apesar do paradoxo. A 
companhia tem dinheiro e talvez, do 
ponto de vista jurídico, esteja mais ha-
bilitada (do que a Fumbel, por exem-
plo) a fazer o contrato sem concorrên-
cia pública, hipótese a ser devidamente 
checada por quem de direito.

Ainda que a iniciativa venha a ser 
comprovada como legal, há ainda ou-
tros aspectos relacionados à sua legi-
timidade. A aprovação da contratação 
de Cleber Papa foi decisão isolada da 
presidente da Codem? O conselho não 
precisava ser ouvido? Pode ser ato para 
ser referendado depois? Não há desvio 
de finalidade da Codem no contrato?

Se a iniciativa faz parte das come-
morações pelo quarto centenário de 
Belém, a comissão criada justamente 
com essa finalidade não devia também 
ser consultada?

Além desses pontos, há uma ques-
tão de política cultural. Não há a me-
nor dúvida quanto a competência de 
Gilberto Chaves em matéria de ópera e 
canto lírico. Ele não é neófito nem che-
gou ontem. Antes de se aposentar do 
seu emprego de advogado na Caixa, ele 
fazia constantes excursões ao exterior 
para assistir espetáculos, acompanhado 
por Maria Sylvia Nunes, grande conhe-
cedora de música, entre outras alame-
das da sua avenida de saber.

Depois da recuperação do Teatro da 
Paz, feita sob a batuta (e a prancheta) 
do arquiteto Paulo Chaves, a atividade 
lírica se tornou intensa e Belém passou 
a fazer parte do circuito operístico na-
cional. Quadros de músicos, cantores e 
regentes se formaram à luz de encena-
ções de qualidade. Também o público 
se expandiu, talvez como nunca.

O problema é que o Pará é um Esta-
do pobre ou, pelo menos, pauperizado 

pela forma ruinosa de exploração das 
suas riquezas (e da ação de predado-
res, nativos, nacionais ou do estran-
geiro). É uma felicidade excepcional 
que haja um polo de música erudita 
no Estado graças a uma dezena de 
pessoas de alta capacidade e fina sen-
sibilidade, a um grande teatro e a uma 
escola de música como a da Fundação 
Carlos Gomes. Mas se elas querem 
ativar essa área cultural, não podem 
reduzi-la a uma confraria de eleitos, 
tanto na decisão quanto no usufruto. 
A política, quando financiada pelo 
erário, tem que ser pública.

Por não ser assim, esta é a falha 
maior da ação cultural dos tucanos no 
Pará. Podiam descer das tamancas e 
submeter suas ideias e atos a um deba-
te público, incentivando a participação 
de terceiros, mesmo que, em algumas 
circunstâncias, essa discussão exija pa-
ciência e capacidade de compreensão. 
Sem populismo barato nem elitismo 
arrogante para que haja coerência en-
tre o que é feito e seu significado para o 
público e para quem financia. Ou então 
que cada qual siga seu rumo atrás do 
que lhe agrada e dá prazer. Pagando por 
isso do próprio bolso.

MP AGE
Depois da publicação deste artigo 

no meu blog, a promotora de justi-
ça Elaine Castelo Branco, titular da 5ª 
Promotoria de Justiça de Defesa do Pa-
trimônio Público e da Moralidade Ad-
ministrativa, instaurou procedimento 
preparatório objetivando apurar pos-
síveis irregularidades na contratação 
realizada pela Codem no processo de 
contratação mediante inexigibilidade 
de licitação para a contratação direta 
do Instituto Casa da Opera, “com o ob-
jetivo de prestação de serviço técnico 
de consultoria e coordenação geral das 
atividades necessárias a programação 
dos festejos dos 400 anos de Belém”.

O procedimento preparatório visa 
“promover a coleta de informações 
para a posterior instauração de Ação 
Civil Pública, Ação de Responsabilida-
de por Improbidade Administrativa ou 
arquivamento das peças de informação 
que motivaram a abertura do procedi-
mento pela Promotoria de Justiça”.

Desta vez, a reação do MPE foi ime-
diata. Espera-se que também eficiente, 
pela qualidade da autora da iniciativa.


