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Com razão, alguns dos líderes do golpe de 
estado de 1964, que levou à ditadura, res-
saltam que não se tratou apenas de um 
putsch militar. Nele, os civis tiveram parti-

cipação decisiva. Um dos maiores símbolos desse 
braço civil golpista foi o todo-poderoso ministro 
Delfim Netto, que chegou ao auge da sua influên-
cia no período do “milagre” econômico, na passa-
gem dos anos de 1960 à década seguinte.

Apesar desses antecedentes, Delfim se tornou 
um dos principais conselheiros do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e, por algum tempo, da 
sua sucessora, Dilma Rousseff. Através das ja-

nelas que lhe abriram alguns órgãos da grande 
imprensa, Delfim, mais do que analisar os fatos 
econômicos e políticos, exerceu a função de con-
selheiro e propagandista dos dois governos do 
PT. Era a face pública projetada, com os naturais 
filtros da conveniência, da atuação de bastidores 
do intelectual e lobista que Delfim personifica 
com todo seu talento.

Até a reeleição de Dilma, Delfim mais incen-
sava do que criticava. Seus reparos eram mais 
retoques e complementações de observações 
elogiosas que fazia às decisões das duas admi-
nistrações, parte delas inspiradas por ele pró-

CRISE

O risco necessário
Dilma Rousseff conseguiu se reeleger, mas o preço que lhe está sendo cobrado é alto demais. 

Põe em risco o que o Brasil conquistou nos últimos anos e o ameaça com uma crise institucional. 
Tudo isso pode ser resolvido sem que se abra mão do mais importante: a democracia.
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prio, na sua notória condição de emi-
nência parda.

Da reeleição para cá, os decibéis nos 
artigos do ex-ministro da Fazenda fo-
ram subindo de nível e, não por acaso, 
de conteúdo. Essa conversão o levou a 
um artigo antológico na sua coluna se-
manal na Folha de S. Paulo do dia 22, 
sugestivamente intitulada “É a hora”. De 
um novo golpe de estado, como querem 
e preveem alguns (ou muitos)? 

Não. Delfim arremata seu texto ci-
tando Ulysses Guimarães, o patrono da 
constituição de 1988, que, em circuns-
tâncias difíceis, entoava o seu bordão 
pessedista (mais do que peemedebis-
ta): “Olha, vamos sentar e conversar”. 
Nada de decisões cirúrgicas, à margem 
da lei. Se a nau está fazendo água e o 
timoneiro perdeu o rumo (além da li-
derança e até mesmo o respeito alheio), 
é hora de negociar com vantagem.

Para se manter, o governo, se não 
ceder tudo, terá que entregar muito 
mais do que os anéis. A turma da qual 
Delfim Netto é representante legítimo 
(e dos mais categorizados), depois de 
se beneficiar dos erros crassos dos pe-
tistas, quer se favorecer na tratativa das 
correções, remendos e purgações. Vai 
assumir o comando, mesmo que não 
formalmente e até mesmo sem apare-
cer na proa do barco à deriva  – e com 
gravíssimas infiltrações.

Até a reeleição do ano passado, ela 
podia até levar a sério ilusões e fantasias. 
Mas toda essa irrealidade desmoronou. 
Pode ser até que seus inimigos e adver-
sários tenham dado alguma contribui-
ção para resultados ruins, mas a parcela 
fundamental veio da incompetência do 
seu governo e dela em particular. Al-
guns erros foram cometidos de boa fé. 
Muitos outros, não. Pelo menos todos 
aqueles que serviram à sua deslavada 
propaganda manipuladora na campa-
nha eleitoral de 2014.

Delfim aponta as amostras do de-
sastre no seu artigo: “queda do PIB per 
capita da ordem de 0,7%; dramática 
redução dos investimentos; inflação re-
presada que ajudou a destruir os setores 
de energia e industrial; déficit em conta 
corrente de US$ 105 bilhões (4,4% do 
PIB). E, pior do que isso, déficit fiscal 
de 6,2% do PIB (contra 3,1% em 2013) e 
aumento de 6% na relação dívida bruta/
PIB, com um resultado primário negati-

vo de 0,6% do PIB (contra um positivo 
de 1,8% em 2013)”.

A dose já seria paquidérmica se 
fosse formada só por esses ingredien-
tes. Mas há outros tão graves que o 
ex-ministro não citou, como o peso 
dos juros da dívida pública, onera-
do por uma política que premia com 
remuneração extorsiva o detentor de 
papéis oficiais; a sangria de dinhei-
ro do tesouro, que jamais retornará 
ao sistema circulatório, a pretexto de 
criar empresas brasileiras capazes de 
competir em igualdade de condições 
no mercado internacional (e que estão 
quebrando ou sendo compradas); o 
fim da era de ganhos salariais reais; o 
endividamento sem igual das famílias 
brasileiras; a eliminação de vantagens 
sociais dos trabalhadores, e etc.

Com a água chegando ao nariz e 
sem apoio político para convencer a 
sociedade da justeza do novo caminho 
que se propõe a seguir, o governo tem 
que continuar a recorrer a artifícios e 
pedaladas, que são formas não con-
vencionais, irregulares ou francamente 
ilegais, de manter o caixa do tesouro 
alimentado de qualquer maneira.

Um exemplo. No último dia 16 a 
Petrobrás pagou 1,6 bilhão de reais de 
imposto à União por dívida realizada 
em 2008. Esse valor será lançado como 
perda no balanço da empresa do pró-
ximo trimestre. Embora a condena-
ção tenha sido imposta por um órgão 
administrativo do governo federal, o 
Carf, a estatal comunicou oficialmente 
não irá recorrer da decisão à justiça.

O Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais entendeu em sua delibe-
ração que o domicílio é que determina 
se uma operação é de crédito externo 
ou não para a incidência do Imposto 
sobre Operações Financeiras em tran-
sações de mútuo entre uma empresa 
e suas subsidiárias no exterior. Para a 
Petrobras, a transação era operação de 
crédito externo e não estaria sujeita à 
incidência do IOF. A cobrança da tri-
butação nesse caso ofenderia o princí-
pio da territorialidade.

O relator do processo no Carf, Wa-
lber José da Silva, argumentou que 
como a Petrobras é sediada no Brasil 
e não houve ingresso de recursos no 
país nessas transações de mútuo, a in-
cidência do imposto era devida e não 

haveria violação ao princípio da terri-
torialidade. A mesma turma julgadora 
desse processo já analisara a questão 
em processo anterior também de inte-
resse da Petrobras, e rejeitou o recurso 
da empresa.

Por isso, a Petrobrás achou me-
lhor esquecer o recurso perfeitamen-
te cabível e assumir o prejuízo? É um 
procedimento estranho, se a empresa 
contestou a decisão do Carf por dispor 
de argumentos sólidos e estar convicta 
das suas razões. Não conheço a maté-
ria e não posso opinar a respeito. Um 
especialista poderia ajudar a esclarecer 
as divergências e os fundamentos das 
duas posições.

Mas uma pulga se instalou por trás 
da minha orelha: ao se submeter tão 
docilmente a um rombo de R$ 1,6 bi-
lhão, nunca provisionado nas demons-
trações contábeis sete anos depois do 
fato gerador da cobrança do imposto, 
a Petrobrás não está, indiretamente, 
mas com dinheiro vivo, ajudando o go-
verno de Dilma Rousseff a fazer caixa, 
apesar da precária situação econômi-
co-financeira da petrolífera estatal no 
momento?

Fica a dúvida para quem respon-
der possa: não será mais uma pedalada 
(agora um tanto estilosa) do governo?

O governo tenta agora uma saída, 
convencido que a possibilidade de ma-
nipulação se exauriu. Dilma está ame-
açada de chegar (se chegar) ao fim do 
seu segundo mandato como a mais im-
popular das presidentes de toda histó-
ria republicana do Brasil. Ganhará do 
general Figueiredo, o último do regime 
militar, e de José Sarney, o primeiro na 
nova fase democrática.

Segundo a última sondagem de 
opinião da CNT, fartamente divulga-
da, sete em cada dez brasileiros desa-
provam o governo Dilma e quase 80% 
desaprovam Dilma pessoalmente. A 
aprovação pessoal da presidente caiu 
de 18,9% para 15,5%. Já a desaprova-
ção subiu de 77,7% para 79,9%. 62% 
querem o impeachment da presidente 
e quase 45% acreditam que se Aécio ti-
vesse vencido, o governo seria melhor.

Se as eleições fossem hoje, Lula 
perderia para todos os tucanos pos-
tulantes ao cargo – Aécio, Alckmin e 
Serra. Num segundo turno o resultado 
seria: Aécio 49,6% x 28,5% Lula; Alck-
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min 39,9% x 32,3% Lula; Serra 40,3% 
x 31,8% Lula. 44,8% acreditam que se 
Aécio Neves tivesse vencido as eleições, 
o governo dele estaria melhor do que o 
da petista.

Quase sete em cada dez brasileiros 
que acompanham o noticiário consi-
deram Dilma culpada pela corrupção 
na Lava-Jato; 62,8% são a favor do seu 
impeachment.

Metade da população tem medo de 
ficar desempregado por causa do desa-
quecimento da economia; 53,9% têm 
alguma dívida vencida ou a vencer; seis 
em cada dez pessoas ouvidas creem 
que o ajuste fiscal não ajuda a econo-
mia; 60,4% consideram que a crise mais 
grave é a econômica e 36,2% acreditam 
que é a política; mais de 84% acreditam 
que Dilma não está sabendo lidar com 
a crise econômica; para 75,9%, o cus-
to de vida vai aumentar ou aumentar 
muito; 70,1% são favoráveis à redução 
da maioridade penal, para 16 anos.

Além de tudo isso, a entrada no 
cenário como protagonista da corrup-
ção, que sempre houve e foi perniciosa 
no Brasil, mas agora está tomando di-
mensões sem paralelo e se revelando 
em toda a sua malignidade até recen-
temente silenciosa, como um câncer 
invasivo e cruel. Graças à mais bem 
sucedida apuração de corrupção que 
já houve no país, a da Operação Lava-
Jato, armários, baús, sótãos e porões 
tomados por ladrões e produtos do seu 
saque ao dinheiro público estão sendo 
desvendados. Os intocáveis estão sendo 
chamados às barras da justiça ou colo-
cados na cadeia.

O campo de manobra diminuiu tan-
to que, com a sua autoridade de minis-
tro da justiça, o deputado federal José 
Eduardo Cardozo, do PT, mudou o tom 
monocórdio do governo que integra 
e deu sua contribuição ao aprofunda-
mento das investigações. Ao depor, 
ontem, na CPI da Petrobrás na Câmara 
Federal, ele desfez a balela sustentada 
pelo seu governo e o seu partido.

Para eles, basta que as doações de 
campanha sejam aprovadas na pres-
tação de contas dos partidos à justiça 
eleitoral para que estejam legaliza-
das. O ministro admitiu que se o di-
nheiro tem origem ilícita, não pode 
ser legalizado pelo seu reconheci-
mento no destino.

Mas Cardozo atenuou essa posição. 
Entende ser necessário que o recebedor 
dos recursos tenha ciência da origem 
delituosa para que se caracterize o cri-
me. Assim, além do fato concreto da 
origem espúria, a comprovação do cri-
me exigiria a demonstração da cumpli-
cidade de quem recebe o dinheiro, sua 
ciência de que a doação é ilícita.

Até agora o PT e o governo têm se 
defendido das acusações de recebi-
mento de dinheiro ilegal, proveniente 
de superfaturamento e desvio nos con-
tratos de 27 empresas com a Petrobrás, 
alegando que as doações das empresas 
investigadas foram legais e registradas 
na justiça eleitoral.

Talvez o ministro da justiça tenha 
dado um passo na direção dos argu-
mentos dos delatores da corrupção 
porque vem sofrendo fritura por parte 
de petistas, se veja ameaçado de demis-
são e esteja à cata de uma saída hon-
rosa. Qualquer que seja a motivação, 
agora uma nova porta se abre para a in-
vestigação. Ela dá diretamente em salas 
e antessalas do poder.

Era um ambiente indevassável, im-
penetrável. Mas começaram a cair ou 
ser ameaçadas muitas cabeças coroa-
das. Alarmadas, elas procuram dar às 
suas situações específicas o delinea-
mento de uma crise muito maior, que 
põe em risco o país inteiro.

 Os chefes do poder legislativo na-
cional (Eduardo Cunha, que preside a 
Câmara dos Deputados, e Renan Ca-
lheiros, presidente do Senado, ambos 
do PMDB, o mais antigo e mais forte 
partido político do país) declararam 
que há uma crise institucional no 
Brasil e a democracia está ameaçada 
porque os dois são alvos de investiga-
ção – judicial e administrativa – por 
corrupção.

É exatamente o contrário, felizmen-
te. Como raras vezes aconteceu na his-
tória republicana brasileira (se é que 
realmente há um antecedente igual), as 
instituições estão funcionando e a de-
mocracia resiste à crise. Mas inegavel-
mente elas passam por um momento 
grave e delicado. O preço a pagar por 
tantos crimes e abusos praticados em 
órgãos públicos, com dinheiro desvia-
do do erário, é alto e deverá ser prolon-
gado. No tamanho do prejuízo está o 
enigma da questão.

Pelo menos a sociedade está saben-
do que os delitos estão sendo apurados, 
os responsáveis são identificados, a pu-
nição está a caminho e ao menos parte 
dos recursos roubados poderá retornar 
aos cofres públicos. É uma situação iné-
dita no Brasil. Se for até o fim, exemplar 
mesmo no âmbito da história universal.

Mas é uma via crucis formidável. 
Vai continuar a provocar intenso san-
gramento e atrair a ação de abutres. 
Eles têm até um papel salutar quando o 
corretivo previsto em lei não é aplicado 
em tempo razoável. Com tanta sujeira 
se acumulando, algum mecanismo tem 
que ser acionado para a assepsia moral, 
ética, financeira e econômica, além de 
política.

Um novo sinal de alerta vem de 
novo dos Estados Unidos. Escritórios 
de advocacia estão sondando ou indu-
zindo investidores a se lançarem sobre 
a Eletrobrás, depois de terem investido 
com cinco ações coletivas (depois agru-
padas) e várias outras individuais de in-
denização contra a Petrobrás.

Querem ser ressarcidos pelos danos 
que sofreram ao decidirem investir na 
empresa baseados em informações fal-
sas ou falhas, e não serem informados 
sobre os danos causados pelo desvio 
criminoso de dinheiro para o paga-
mento de propina a executivos, empre-
sários e políticos brasileiros.

Em abril, a empresa estatal do setor 
elétrico comunicou à bolsa de valores 
de NY que não publicaria seu balanço 
nos Estados Unidos porque suas contas 
estavam contaminadas pelas fraudes 
detectadas pela Operação Lava-Jato. 
Segundo o noticiário da imprensa nes-
te fim de semana, depois desse anúncio, 
os recibos de ações da Eletrobrás caí-
ram 8,24% até o final do mês passado.

A Petrobrás levou cinco meses para 
fechar o seu balanço, que a auditora in-
dependente se recusava a chancelar. Ao 
apresentar suas contas, admitiu preju-
ízo de 6,3 bilhões de reais com a ação 
da quadrilha que agia dentro e fora da 
empresa para superfaturar o valor dos 
contratos com 27 prestadores de servi-
ços da estatal do petróleo.

O atraso da Eletrobrás já é de três 
meses e deverá se prolongar. A empre-
sa está ajustando os seus números às 
informações prestadas à justiça pelo 
ex-presidente da Construtora Camargo 
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Corrêa Dalton Avancini. Ele disse ter 
ouvido que as empresas do consórcio 
de construção da usina nuclear Angra 
3 pagaram propina ao almirante Othon 
Luiz Pinheiro da Silva, presidente da 
Eletronuclear, subsidiária da Eletro-
brás. Quanto custará esse atraso e a so-
negação de informações? Certamente 
mais alguns bilhões de reais.

O saco de sujeiras parece sem fundo. 
Agora mesmo o ex-presidente da Sete 
Brasil, João Carlos Ferraz, admitiu pela 
primeira vez que recebeu quase dois mi-
lhões de dólares em propina dos estalei-
ros que trabalham para a companhia na 
construção de sondas de exploração do 
pré-sal. Não esclarece ainda quem pa-
gou e quem o pressionou.

A Sete foi criada em 2010 pela Pe-
trobras para administrar as sondas que 
atuam ou atuarão na camada do pré-sal, 
em sociedade com um grupo de ban-
cos e fundos (BTG Pactual, Bradesco, 
Santander, fundos de pensão estatais 
e o FGTS). É um novo caminho abrir 
uma fonte de corrupção de grande va-
lor. A empresa calcula que as propinas 
somaram US$ 224 milhões. dois terços 
dos quais teriam sido pagos para o ex-
tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. O 
restante foi dividido entre diretores da 
Sete e da Petrobras.

Tanto Ferraz quanto Pedro Barusco, 
ex-diretor de operações da companhia, 
foram indicados para seus cargos pela 
direção da Petrobras, onde os dois tra-
balharam juntos. Eles montaram um 
esquema através do qual os estaleiros 
contratados pela Sete pagariam de 0,9% 
a 1% do valor de construção de cada 
sonda, em troca dos contratos.

A previsão era de construção de 28 
sondas, no valor de US$ 22 bilhões. De-
pois de prontas elas seriam alugadas à 
Petrobras. Por causa do seu envolvimen-
to nesse amplo esquema de corrupção, a 
Sete foi paralisada e ficou impedida de 
empresa de receber um financiamento de 
US$ 9 bilhões do BNDES. Está agora em 
processo de reestruturação.

É uma história sórdida, mas está sen-
do destrinchada e levada em frente. Não 
importa se passando por cima de tanta 
autoridade pública de expressão, mas que 
não honrou o cargo concedido pelo povo 
brasileiro. Se todos os corruptos caírem, 
as instituições e a democracia ficarão 
mais fortes e saudáveis.

JORNALISMO DE MEIO SÉCULO

No olho do furacão amazônico
No dia 6 de maio de 1966, A Província 

do Pará publicou meu primeiro texto jor-
nalístico na grande imprensa. Na véspera 
eu entrara pela primeira vez na redação 
de um jornal organizado. Tinha 16 anos. 
Até então fizera jornalzinho de escola e de 
clube de jovens.

No dia 5 fazia meu percurso entre a 
Livraria Econômica (mais conhecida por 
sebo do Dudu) e a Martins, a melhor li-
vraria de Belém da época, entre um e ou-
tro quarteirão da rua Campos Sales. Só 
então percebi a vistosa entrada da sede 
de A Província. Por um impulso, entrei e 
acabei sendo recebido pelo diretor de re-
dação, Cláudio Augusto de Sá Leal. Ao sa-
ber do meu interesse por história, ele me 
disse para ir para casa e voltar logo depois 
com o texto, que ele colocou por inteiro 
na primeira página do jornal. Reproduzo 
esse artigo mais adiante.

Dele destaco a busca por um novo 
estilo, sob a influência do “novo jorna-
lismo” americano, tendência ainda bem 
recente de aproximá-lo da literatura. Por 
isso abri a matéria narrando uma situa-
ção, ao invés de adotar o lide, que procu-
rava resumir o mais importante do texto 
no seu primeiro parágrafo (podendo se 
estender ao parágrafo seguinte). Eu já lia 
Norman Mailer, James Baldwin e outros 
craques desse porte.

Com esse escrito inaugural quero ini-
ciar uma espécie de antologia do que saiu 
da minha produção nesse meio século de 
jornalismo profissional, a se completar no 
próximo ano. São textos expressivos das 
etapas desse processo, que coincidiu com 
o período mais importante (porque de-
finitivo) da história da Amazônia, como 
mostro no artigo seguinte, que escrevi em 
2009, para ser lido (por um dos meus fi-
lhos) durante a homenagem que a Abraji 
(Associação Brasileira de Jornalismo In-
vestigativo) me prestou, em São Paulo.

Em 1966, no âmbito da Operação 
Amazônia, comandada pelo então minis-
tro do Planejamento, Roberto Campos, 
o governo federal substituiu o Banco de 
Crédito da Amazônia (BCA) pelo Banco 
da Amazônia (Basa); a Superintendência 
do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia (SPVEA) pela Superintendên-

cia do Desenvolvimento (Sudam); regula-
mentou os incentivos fiscais que tinham 
sido criados em 1957 e normatizadas em 
1965, dando prioridade à pecuária de cor-
te como atividade econômica a ser sub-
sidiada pelo Estado. Foi em 1966 que o 
Museu Emílio Goeldi realizou o Simpósio 
da Biota Amazônica, para comemorar seu 
centenário. E Romulo Maiorana se tornou 
dono de jornal, adquirindo O Liberal, que 
era o órgão do PSD, o partido do baratis-
mo, para colocá-lo à frente de um império 
das comunicações.

No dia em que meu artigo saiu publi-
cado, A Província publicava o anúncio fú-
nebre de Frederico Barata. Homem culto 
e de um vasto campo de interesse (da arte 
à arqueologia), Barata tentou abrir um 
caminho profissional novo para A Provín-
cia, no campo minado da guerra da Folha 
do Norte com o baratismo. Pretendia dar 
consistência, seriedade e objetividade ao 
seu jornal, reaberto por Assis Chateau-
briand, depois de anos de hibernação. Es-
perava por fim à imprecisão, amadorismo 
e passionalismo da imprensa paraense, 
que se portava como um partido político 
(regressão a que se submete agora).

Cláudio Leal também tinha essa preo-
cupação. Trabalhamos intensamente jun-
tos porque, na linha de frente, eu realizava 
o que ele concebia na retaguarda. Tivemos 
muitas discussões e brigas, nunca a ponto 
de comprometer a amizade, a admiração 
mútua e o sentido do que fazíamos através 
do jornalismo. Foi meu primeiro e maior 
mestre. A ele e aos que se seguiram, como 
o grande Raul Bastos, em São Paulo, dedi-
co esta série de “racontos”.

MEU PRIMEIRO TEXTO 
PUBLICADO EM JORNAL

Vinte e um anos depois da pior guerra 
mundial o homem ainda procura paz

Ás 2,41 horas da madrugada de 7 de 
maio de 1945, numa escola de Reims, na 
França, representantes do comando su-
premo alemão assinavam a capitulação 
incondicional do III Reich. Hitler se ma-
tara no dia 29, nos subterrâneos da des-
truída Chancelaria, com os soldados rus-
sos já a poucos quarteirões de seu refúgio. 
Mais seis dias durou ainda a guerra, mas 
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no dia 6 de maio cessaram virtualmente 
as hostilidades. Nas primeiras horas do 
dia seguinte, a Alemanha sepultou, com 
rendição incondicional, o desvario do III 
Reich, que Hitler pretendia que fosse du-
rar um milênio e se extinguia após treze 
anos de horrores.

A paz descia finalmente sobre a Euro-
pa exausta, depois cinco anos e oito meses 
de carnificina e barbarismo, nos quais o 
povo europeu (e o mundo inteiro) conhe-
ceu o que há de mais horroroso e dantesco 
pode conceber a mente humana.

Naquele dia 7, o homem, após tanto 
tempo disfarçado em verdadeira besta 
humana, voltava a ser realmente huma-
no. Deixava, naquele instante, de ser seu 
próprio carrasco, aquele que matava sor-
rindo e destruía gritando: arrancou de seu 
coração o ódio e as maldades acumuladas 
durante todos aqueles anos de horror. O 
homem, enfim, podia agir racionalmente.

O CUSTO DA GUERRA
A Segunda Grande Guerra se trans-

formou no maior genocídio da história. 
Ela possui tristes dados estatísticos: 40 
milhões de mortos; dezenas de milhões 
de feridos e mutilados; milhões de víti-
mas das tiranias; mais de seis milhões 
de civis e prisioneiros exterminados em 
campos de concentração. Vastos territó-
rios da Europa e da Ásia itinerante arra-
sados. Fome e caos.

A Segunda Guerra Mundial, além de 
ser uma perda humana irreparável, foi um 
grande desperdício de dinheiro.

O seu custo total, de um trilhão e qua-
trocentos bilhões de dólares, seria sufi-
ciente para custear o seguinte: uma casa de 
16 mil dólares para cada família nos Es-
tados Unidos, Grã-Bretanha, França, Bél-
gica, Espanha e Portugal. Uma biblioteca 
de 10 milhões de dólares para cada cidade 
de 200 mil habitantes ou mais nos Esta-
dos Unidos, Grã-Bretanha e Rússia. Uma 
universidade de 50 milhões de dólares em 
cada uma dessas cidades.

O APÓS GUERRA E O PRESENTE
O mundo viu-se completamente mo-

dificado quando cessou o último tiro da 
mais dura de todas as guerras: o nazismo 
e o fascismo foram extintos. O comunis-
mo expandiu-se na Europa, na Ásia e na 
África, com extinção dos impérios colo-
niais da Grã-Bretanha e da França. Hou-
ve a substituição da Liga das Nações pela 

ONU. Foi editada a Carta dos Direitos 
Fundamentais do Homem. Aumentou a 
separação Ocidente-Oriente. As terríveis 
armas de guerra sofreram notável aperfei-
çoamento. Surgiu a bomba nuclear, cujos 
exemplares de menor potência foram usa-
dos contra o Japão. Aparece a “guerra fria” 
e explodem mais 20 conflitos localizados. 
A inflação nos países subdesenvolvidos 
sobe assustadoramente.

Hoje, após o término da mais sangren-
ta guerra de todos os tempos, o homem 
volta a temer um novo conflito. Suas mais 
poderosas forças se acham em oposição 
umas às outras e se chocam continuamen-
te. As guerras nacionais, com participação 
internacional, mas localizadas, proliferam 
e a tranquilidade do mundo, depois das 
duas grandes guerras mundiais, é abalada 
a cada dia na perspectiva de uma nova e 
mais avassaladora hecatombe.

Vinte e um anos depois da grande 
guerra de 1939, na Europa, o mundo con-
templa o conflito do Vietnam, a um passo 
da perigosa expansão territorial e bélica 
da China Vermelha, que cultiva, no con-
tinente asiático, o gérmen da intranquili-
dade mundial.

Vinte e um anos após ter assassinado, 
destruído e mutilado impiedosamente, o 
homem procura paz.

UM PANORAMA EM 2009
(Texto escrito para a Albras)

Devo à sensibilidade de Marcelo 
Beraba o melhor tema que já me foi 
proposto desenvolver. Meu maior pa-
trimônio profissional resulta de eu ter 
estado no lugar certo na hora certa na 
Amazônia durante duas décadas, pelo 
menos até o final dos anos 80 do século 
passado. Exatamente, até 1989. Por que 
justamente nesse ano?

Porque foi quando pedi demissão de O 
Estado de S. Paulo, onde trabalhei por 18 
anos seguidos. Até dois ou três anos antes 
dessa data, nenhuma proposta minha de 
viagem foi recusada ou sequer posta em 
questão pela sede paulistana. Fui aonde 
quis, pelos dias que quis, até que se con-
sumou a destruição de uma das místicas 
que constituíam o encanto do jornal mais 
influente do Brasil.

Orgulho-me de ter estado na origem 
do compromisso que o Estadão assumiu 
com a sorte da última grande fronteira de 
recursos naturais do país – e do mundo. 
Esse compromisso começou a ser tecido 

no início de 1971. Num dos movimentos 
pendulares que então fazia entre o Sul 
Maravilha e a jungle, decidi mais uma 
vez voltar a Belém. Ia interromper meu 
curso na Sociologia e Política, a mais 
antiga das escolas de ciências sociais do 
país, para atender ao chamado da selva, 
que ecoava pelas minhas entranhas de 
caboclo – caiado de europeu – nascido 
nas margens alvas do mais belo rio do 
planeta, o Tapajós. A Transamazôni-
ca avançava e a Amazônia (enquanto a 
soma e a síntese de água e floresta) enco-
lhia, desaparecia. Era preciso ver, ouvir, 
ecoar, propagar.

Meu sinal de alerta definitivo soou 
enquanto entrevistava o engenheiro 
Eduardo Celestino Ribeiro para uma 
antológica edição especial da revista 
Realidade, da Editora Abril, comandada 
com maestria por Raimundo Rodrigues 
Pereira. Além de ser dono da constru-
tora Cetenco, Ribeiro era fazendeiro no 
sul do Pará.

Do alto do prédio da Federação das 
Indústrias de São Paulo, ainda na sede 
velha, no viaduto Maria Paula (a pluto-
cracia ainda não se entocara na avenida 
Paulista), ele discorria com fluência e de-
terminação sobre o novo mundo, que ele 
e outros redivivos bandeirantes paulistas 
estavam criando. Onde havia mata, for-
mavam pastos e distribuíam gado, avan-
çando sobre a floresta a partir de uma 
base intermediária, que foi estabelecida 
no Planalto Central e na Pré-Amazôpnia 
(do Maranhão e Piauí) na onda anterior 
de avanço da fronteira econômica nacio-
nal, a “corrida para Oeste”. Tudo ia vi-
rar sertão, inclusive aquela região, bem 
maior do que a outra parte do Brasil, 
demarcada por sua exuberante floresta, a 
Amazônia.

Por ser sertão, Deus que tratasse de 
se armar se quisesse entrar ali. O re-
demoinho da motosserra, do “três-oi-
tão” e outras ferramentas equivalentes 
da suposta modernidade entrariam em 
ação. Para construir a sua Amazônia, 
de pastos, gado, estradas, hidrelétricas, 
mineração e blitzkrieg de ataque, esses 
bandeirantes modernos iriam destruir a 
minha Amazônia.

Ela era centrada no equilíbrio ecoló-
gico em torno da floresta nativa. Os seus 
habitantes estavam muito mal informa-
dos sobre essa nova, decisiva e irreme-
diável história. Eu tinha que tentar aler-
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tá-los sobre a situação que se constituía, 
numa surdina inaudível nas capitais re-
gionais, especialmente Belém e Manaus, 
ainda encantadas pelo canto da sereia de 
além-mar, da cultura metropolitana. Não 
podia ficar do lado de fora.

O melhor combate precisava ser tra-
vado diretamente nos fronts criados no 
interior, na terra firme (e alta), em con-
traste com a enorme várzea inundada, 
pelas rodovias de penetração. As estra-
das estavam pondo abaixo a razão de ser 
da Amazônia, o traço que a distingue 
(ainda) das demais regiões da Terra: a 
sua floresta.

Zélia, minha colega e mulher de La-
erte Fernandes, do Jornal da Tarde, me 
colocou em contato com Raul Martins 
Bastos, que comandava as sucursais e 
correspondentes do Estadão. Acertamos 
para eu assumir como corresponden-
te do jornal na capital paraense. Raul 
garantiu seu respeitado endosso para 
as viagens que eu começaria a fazer, 
produzindo quantidades industriais de 
matérias, que iriam se alastrando pelas 
páginas do Estado, ocupando espaços 
cada vez maiores, pulando para o topo 
da pauta jornalística.

Em 1973 voltei a São Paulo para 
concluir minha graduação em sociolo-
gia, o curso pelo qual optei, jornalista 
profissional no qual me transformara 
quando ainda era estudante secundaris-
ta, descrente de que a comunicação so-
cial me pudesse servir melhor. De 1973 
a 1974 montamos para o Estadão a me-
lhor rede de sucursais e correspondentes 
que já houve na imprensa brasileira. Sa-
bíamos mais e melhor do que a ditadura 
sobre os acontecimentos em todo terri-
tório nacional.

Muitas vezes essas informações não 
chegavam aos leitores, bloqueadas a 
meio caminho pela censura prévia esta-
belecida na redação. Mas continuamos a 
produzir, todos os dias, um retrato com-
pleto do país. Além do público interno, 
só os censores e, através deles, os seus 
chefes em Brasília, liam as matérias far-
tamente sequestradas das páginas a se-
rem impressas e remetidas aos leitores. 
Por esse caminho tortuoso, as informa-
ções rejeitadas pelo governo chegavam 
a algum destino, tornando-se matéria de 
opinião pública.

Talvez esse mecanismo explique um 
fato que o pesquisador da coleção de O 

Estado de S. Paulo não deixará de obser-
var: a liberação para publicação, pelos 
Torquemadas fardados, de matérias que 
atingiam o todo-poderoso governo atra-
vés da política de ocupação que ele apli-
cava na Amazônia. Todas as distorções 
desse “modelo” de desenvolvimento 
econômico do país se evidenciavam no 
seu capítulo amazônico: a destruição da 
natureza (sobretudo da floresta, no que 
viria a se caracterizar como o maior des-
matamento da história da humanidade), a 
desorganização da vida social, a corrup-
ção, a violência, etc.

Por que essa maior tolerância ao que 
eles podiam considerar como abuso do 
exercício da liberdade de imprensa em 
temas amazônicos? Porque não havia 
uma unidade elementar entre os senho-
res do baraço e do cutelo quando se tra-
tava de Amazônia. Grupos nacionalis-
tas, temendo que a cúpula do governo 
pudesse estar entregando – ao invés de 
integrar – a região, pressionavam para 
que as informações amazônicas pudes-
sem circular. Eles próprios não sabiam 
o que de fato acontecia, embora inte-
grassem o governo. A Amazônia ainda 
era uma incógnita. E em nenhum lugar 
ela se achava mais bem refletida do que 
nas páginas do Estadão. Esse periscópio 
tinha que permanecer acima da linha da 
censura. E permaneceu.

No final de 1974 eu estava de volta 
a Belém, desta vez para não sair mais. 
Montamos a primeira sucursal verdadei-
ramente regional da imprensa brasileira. 
Ela seria a autora do texto final de todas 
as matérias nascidas na Amazônia. O 
honorável serviço de reescrita (o copy-
desk) na sede não alteraria mais o con-
teúdo dos despachos, se eles atendes-
sem os critérios editoriais da empresa, 
tecnicamente falando. Nada do enfoque 
exótico, colonial, empobrecedor, que 
caracteriza as abordagens espasmódicas 
feitas pela imprensa brasileira da “ques-
tão amazônica”.

Belém comandaria uma rede de cor-
respondentes espalhados por toda Ama-
zônia Legal, quase dois terços do territó-
rio brasileiro. Em cada capital amazônica 
e, no caso do Pará, em mais duas cidades 
interioranas (Santarém e Marabá, sedes 
de dois movimentos emancipacionistas, 
empenhados na criação dos Estados do 
Tapajós e de Carajás), foi instalado um 
bom jornalista, com contrato de traba-

lho em carteira (característica inédita na 
organização empresarial jornalística), 
salário fixado pelo máximo local e com 
apoio logístico para ir aonde os aconteci-
mentos exigissem.

A palavra dessa rede era a verdade 
até prova em contrário. E assim foi por 
algum tempo, até que uma série de fa-
tores, incluindo as permanentes tensões 
e entrechoques entre o que os patronos 
da ocupação da Amazônia pensavam em 
sua sede e o resultado de sua política no 
local, revelada sem retoques ou mistifi-
cações, tornou a convivência conflituo-
sa impossível.

A rede começou a ser desfeita, a in-
dependência encolheu, o espaço nas pá-
ginas do jornal encurtou, a visão da sede 
se modificou. Em 1989 esses tamanhos 
já eram mínimos e achei que era a hora 
de romper de vez com a grande impren-
sa. Pedi o chapéu e fui me acantonar no 
liliputiano Jornal Pessoal, que já estava 
com dois anos de atividade.

Sabia que, a partir daí, enfrentaria a 
clava do Golias com o estilingue de um 
David sem a certeza da parceria divina 
para inverter a correlação de forças des-
favorável. Graças aos meios do Estadão 
e também do jornal ao qual me associei 
localmente, O Liberal, ainda não trans-
formado em refém dos interesses mer-
cantis da segunda geração da família, vi 
com meus próprios olhos e pude anotar, 
com riqueza de detalhes, tudo de relevan-
te que aconteceu na Amazônia ao longo 
das décadas de 70 e 80.

Nesse período o processo histórico 
da região foi deslocado de vez da mar-
gem dos rios para o interior da floresta, 
com um resultado chocante e brutal para 
produto que ainda não tem 50 anos: a 
derrubada de quase 20% da sua super-
fície coberta por floresta, o equivalente 
a três vezes o território de São Paulo, 
no qual se acha concentrado um terço da 
riqueza nacional.

Sei que o que vi e sobre o que escre-
vi é a própria história em processo, uma 
história como poucas houve e, espero, 
poucas voltarão a se repetir com suas 
cores dramáticas e infamantes. Com os 
olhos de um adolescente de 16 anos, vi 
cientistas de todo mundo reunidos em 
Belém, no centenário da mais antiga ins-
tituição de pesquisa regional, o Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Percebi então 
que a Amazônia á uma questão planetá-
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ria. Para o bem e para o mal, ela não pode 
ser extirpada desse âmbito mais amplo.

Aos 18 anos, fiz a primeira viagem à 
Serra dos Carajás, que se constituiria na 
melhor (e numa das maiores) província 
mineral do mundo. Aprendi que a rique-
za do subsolo da Amazônia lhe impõe 
esse como o primeiro desafio de inser-
ção global.

Conheci muitos bravos personagens 
da história amazônica que perderam seu 
papel nesse drama por terem sido assas-
sinados, como Chico Mendes, Gringo e 
centenas de cidadãos esmagados pelas 
armas dos poderosos e pelo trator da his-
tória oficial. Fui testemunha, às vezes so-
litária, de acontecimentos únicos, como 
o ingresso, no rio Jari, da fábrica de de-
lulose e da termelétrica trazidas do Japão 
pelo bilionário americano (o maior du-
rante certo tempo) Daniel Ludwig, com 
quem tercei armas. Fui alvo de ameaças 
e vítima de agressões.

Aos poucos, minha indignação foi 
crescendo e meu desejo de intervir nessa 
realidade extrapolou limitações profis-
sionais e acadêmicas. Não só escrevia, 
em todos os lugares que se me ofereces-

sem. Também bradava aos quatro ventos, 
num circuito de palestras dentro e fora do 
Brasil, que se expandiu em espirais.

Tanto escrevi e tanto disse que meu 
texto se tornou lido e minha voz, ouvida. 
Passei a incomodar, acho que, em espe-
cial, porque a força da minha indignação 
não alterou o meu compromisso com a 
verdade, no desempenho técnico da mi-
nha função de reportador dos fatos, escri-
vão do cotidiano. Era tão incômodo ouvir 
o que eu dizia quanto difícil desmentir o 
que eu divulgava.

Cometi o pecado mortal de incomo-
dar os manipuladores da verdade e os 
donos do poder. Não por mera coinci-
dência, em plena democracia, me tornei 
um dos jornalistas mais processados e 
condenados, principalmente por outros 
cidadãos que alegam intimidade com o 
jornalismo, já que possuem empresa jor-
nalística. Com o toque sugestivamente 
kafkiano de que, queixando-se de serem 
vítimas de minhas inverdades, não utili-
zam seu enorme poder de comunicação 
para contrapor a elas suas verdades, em 
debate público. Pelo contrário, fazem da 
técnica do silêncio, combinada com a 

utilização do maleável poder judiciário, 
enquanto força pretoriana a serviço dos 
seus objetivos e caprichos, o instrumento 
para me esmagar e destruir. O que ainda 
não conseguiram, 22 anos depois de co-
meçarem a perseguição sistemática.

Felizmente, a solidariedade de pesso-
as como Marcelo Beraba impede que a 
alegoria de um Prometeu atado à rocha 
desnuda de floresta para receber cirúr-
gicas bicadas diárias de magistrados e 
falsos jornalistas se consume, embora 
minha permanência em Belém, a perda 
da minha capacidade mínima de deslo-
camento nestes últimos longos e sofridos 
anos, com 33 processos judiciais em 17 
anos, 19 deles promovidos por três dos 
oito sucessores de Romulo Maiorana pai 
no império do grupo Liberal, indique que 
os bárbaros estão vencendo.

É a realidade, mas não é uma boa mo-
ral. Convido todos vocês, neste dia, a não 
aceitar essa moral depravada e apostar na 
utopia de que o jornalismo, como acon-
teceu nas páginas do Estadão entre as dé-
cadas de 70 e 80 do século passado, volte 
a ser o retrato sem retoques da Amazô-
nia, cheio de verdade e indignação.

A polícia descontrolada: uma ameaça à sociedade
A polícia do Pará precisa de urgente controle. Seus atos de 

desmando e abuso de autoridade estão se multiplicando, à parte 
a já temida e constante truculência. O antagonismo entre os dois 
principais grupos políticos, do PSDB e do PMDB, estimulado ou 
insuflado pelos dois maiores grupos de comunicação, que pola-
rizam a disputa pelo poder, agrava esse clima de violência. Sem 
providências adequadas, o desfecho vai ser sangrento.

O que um grupo de seis policiais militares fez neste mês é 
um exemplo dessa situação. Flagrados quando espancavam dois 
menores, um de 16 e outro de 17 anos, na praia do Amor, em 
Outeiro, os policiais se voltaram contra o fotógrafo do Diário do 
Pará, que documentava a cena. Os PMs, dentre os quais uma mu-
lher, estavam com as armas nas mãos e plenamente cientes do 
que estavam fazendo. Tão cientes que retiraram da farda as suas 
identificações.

Detiveram o fotógrafo Fernando Araújo, de 45 anos, e o con-
duziram à delegacia de Outeiro, onde retiraram da máquina foto-
gráfica o cartão, só devolvido duas horas depois, com as imagens 
veladas. Ao reagir, um dos PMs fotografou o fotógrafo e o ame-
açou: “Se o seu jornal publicar essas imagens, eu pego você. Já 
conheço a sua cara”.

Antes do encerramento do episódio, pela internet, numa tela 
sob o título “Amigos do Sgt. Silvano – Cabo Danny Sousa, CPC 
[Delegado da Polícia Civil] Emanuel”, circulou o seguinte diálogo:

– Esses 2 acabaram de ser presos na praia do amor em 
Outeiro.

– E um repórter do diário filmando um polícia dando uns qsi 
[código de fonia] nos 2 o repórter esteve escondido.

– Querendo prejudicar a polícia bando de fdp.
– Vou mandar a foto do repórter.
– Manda logo ele apaga essa porra Barbosa.

O advogado do grupo RBA, Antonio Neto, na matéria pu-
blicada pelo Diário, disse que os policiais estavam sem nomes 
em suas fardas, conduziram o fotografo à delegacia sem mo-
tivo e apagaram as fotos que o profissional fizera. Podem ser 
enquadrados nos crimes de abuso de autoridade e constrangi-
mento ilegal. E ainda ser acionados para indenizar os danos que 
causaram. Já o delegado de Outeiro, Roberto Sawber, em cujo 
gabinete o fotógrafo ficou detido, pode ser acusado pelo crime 
de omissão.

A assessoria da Secretaria de Segurança Pública informou 
ao jornal que as polícias militar e civil já haviam instaurado 
procedimentos administrativos para apurar as condutas dos 
agentes na Divisão de Crimes Funcionais e na Corregedoria 
da PM.

Convinha que o governador se pronunciasse para inibir re-
taliações e agressões àqueles que são considerados seus adver-
sários ou inimigos por subordinados seus que pretendam ser 
mais realistas do que o rei. E para assegurar que diferenças e 
divergências não servirão de pretexto para violar os direitos e 
garantias do regime democrático.

Os bons policiais devem ser estimulados. Os maus, rigorosa-
mente punidos. E ambos devem ser colocados sob controle ex-
terno. Os seis PMs que constrangeram o fotógrafo estava numa 
camionete Hilux, que custa mais de 90 mil reais. Por que, ao 
invés de investir em carros caros, não comprar microcâmeras e 
impor seu uso por todos os policiais quando em serviço?

Essa medida reduziu a violência policial nos Estados Uni-
dos, inibindo a ação dos maus agentes e oferecendo toda contri-
buição operacional que um bom agente pode dar. Está na hora 
de adotar esse controle antes que o descontrole resulte em coi-
sas ainda piores do que as que estão acontecendo.
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Sete bilhões de dólares (mais de 25 
bilhões de reais) foram depositados na 
agência suíça do HSBC em Genebra, 
na Suíça, por 8.667 mil brasileiros em 
5.549 contas secretas, suspeitas abertas 
para a lavagem de dinheiro de origem 
ilícita. Os dados foram revelados graças 
ao vazamento de documentos do ban-
co que originou o escândalo SwissLe-
aks. Foi o maior vazamento bancário 
da história, a partir da lista de mais de 
100 mil clientes do HSBC em 203 paí-
ses, com depósitos estimados em mais 
de US$ 100 bilhões.

Uma Comissão Parlamentar de In-
quérito do Senado foi instalada para 
apurar o caso e identificar esses brasi-
leiros e a origem do dinheiro. A inves-
tigação sobre os seis primeiros deposi-
tantes chegou a ser autorizada pela CPI 
num dia. No dia seguinte, porém, sete 
senadores decidiram voltar atrás da de-
cisão anterior e optaram por bloquear 
qualquer investigação sobre os dados 
bancários e fiscais de seis dos flagrados 
com depósitos não declarados. Paulo 
Rocha, do PT do Pará, foi um desses 
senadores “arrependidos”. Essa volta 
atrás foi adotada um dia depois da de-
cisão do Supremo Tribunal Federal, de 
manter a quebra de sigilo em contas se-
cretas do HSBC.

“A CPI morreu hoje”, lamentou o 
senador Randolfe Rodrigues (do PSOL 
do Amapá), autor da proposta de cria-
ção da CPI, instalada em março. Ele foi 
o único a manter o voto pela quebra do 
sigilo dos depositantes brasileiros que 
constam dessa lista. 

“Uma das CPIs mais importantes 
do parlamento acaba de ser assassinada 
num dos momentos mais vergonhosos 
da história do Congresso Nacional”, 
protestou Randolfe diante dos jornalis-
tas, logo após a reunião da CPI, um dia 
antes de o Senado entrar em recesso, que 
irá até o início de agosto.

A morte da CPI começou com a re-
versão da quebra de sigilo, que já fora 
aprovada pelos senadores, de Paula 
Queiroz Frota, uma das executivas da 
família que dirige o maior conglomera-
do de comunicação do Ceará (TV Ver-
des Mares e Diário do Nordeste), o grupo 
Edson Queiroz. Paula, junto com Lenise 

e Yolanda Queiroz, também membros 
do conselho de administração da corpo-
ração, tinha em 2007 um saldo de US$ 
83,9 milhões na conta 5490 CE aberta 
em 1989 no HSBC de Genebra.

A pedido do senador Paulo Bauer 
(do PSDB de Santa Catarina), a quebra 
de sigilo já aprovada de Paula Queiroz 
foi revogada, sob o argumento de que 
ela diz não ter conta no HSBC. “Uma 
CPI que não investiga, que tem medo de 
investigar, não tem razão de ser”, lamen-
tou Randolfe.

Na véspera da reunião, o Supremo 
Tribunal Federal, por decisão do minis-
tro Celso de Mello, tinha rejeitado man-
dado de segurança do empresário Jacks 
Rabinovich, ex-dirigente do Grupo Vi-
cunha, que teve seu sigilo quebrado no 
final de junho. A CPI se sentiu agredida 
pela resposta seca do empresário, recu-
sando-se a dar qualquer informação so-
bre os US$ 228,9 milhões registrados no 
SwissLeaks em 2007. Seu argumento foi 
de que “a prova da CPI (a lista do HSBC) 
não é lícita”. Até o relator, senador Ricar-
do Ferraço, sentiu-se atingido: “Precisa-
mos elevar o tom e afirmar a autoridade 
da CPI”, disse ele, que acompanhou os 
arrependidos na ousadia.

O Supremo reforçou esse sentimen-
to, declarando que a CPI tinha pleno di-
reito em quebrar o sigilo de Rabinovich. 
O senador Ciro Nogueira (PP do Piauí) 
apresentou o requerimento que anulava a 
quebra de sigilo de Rabinovich, desfazen-
do da decisão da mais alta corte do País.

“A CPI, graças a esta decisão do STF, 
nunca esteve tão forte. E, apesar disso, está 
desistindo de exercer seu direito reconhe-
cido na plenitude pelo Supremo. Isso é 
um absurdo”, reagiu Randolfe, mas fican-
do sozinho nesse entendimento.

Em quatro votações sucessivas, todas 
decididas por 7 a 1, a maioria acabou re-
vertendo a quebra de sigilo de Jacob Ba-
rata, e três familiares. Conhecido como o 
“Rei do Ônibus” no Rio de Janeiro, onde a 
família tem participação em 16 empresas 
de transporte municipal (e também em 
Belém), Barata aparece nos registros do 
HSBC de 2007 com um total de US$ 17,6 
milhões. O dinheiro foi depositado em 
conjunto com a mulher, Glória, e os três 
filhos – Jacob, David e Rosane.

A conta 1640BG, aberta em 1990, pas-
sou a ser operada em 2004 por uma em-
presa off shore, a Bacchus Assets Limited, 
baseada no paraíso fiscal de Tortola, nas 
Ilhas Virgens Britânicas, território ultra-
marino do Reino Unido, conforme apu-
ração do Portal Uol e do jornal O Globo.

Segundo comunicado do próprio se-
nador, Randolfe estava “especialmente 
irritado porque identificou Barata como 
pivô das pressões pessoais que recebeu, na 
condição de vice-presidente da CPI. Em 
Brasília e até na capital do meu Estado, 
Macapá, os emissários do sr. Barata ten-
taram me assediar, exercendo um cerco a 
que nunca me submeti. Nunca chegaram a 
mim, graças à blindagem de meus assesso-
res. Se estava assim tão preocupado, o que 
tem o Sr. Barata a esconder da CPI? Sem 
investigá-lo, jamais saberemos”, lamentou 
Randolfe, em pronunciamento sem eco 
no plenário da CPI.

O clima de desânimo e a má-von-
tade da CPI para investigar ficou ainda 
mais evidente com a proposta do senador 
Blairo Maggi (ex-governador e do PR de 
Mato Grosso) de paralisar a CPI, agora, 
enquanto o Senado aprecia um projeto do 
senador Randolfe Rodrigues, que repatria 
dinheiro de brasileiros depositado sem 
controle no exterior.

“Vamos parar a CPI e esperar a repa-
triação. É incongruente fazer as duas coi-
sas ao mesmo tempo: dar um doce, de um 
lado, e castigar com um chicote, de outro. 
Ninguém vai se sentir estimulado a trazer 
seu dinheiro de volta, se a CPI continuar 
investigando”, alegou Maggi.

Com prazo de encerramento estipulado 
para 5 de outubro, o senador Ferraço alegou 
que não teria tempo para concluir seu rela-
tório e sugeriu uma prorrogação de quatro 
meses. Randolfe desdenhou: “Quatro meses 
mais para não investigar nada? Do jeito que 
está, o melhor mesmo é acabar agora, para 
não prolongar a humilhação. Essa CPI do 
HSBC já morreu... O lobby dos advogados 
venceu, o Parlamento perdeu. Isso é pior do 
que os 7 a 1 da alemanha”, finalizou o senador.

Um final realmente melancólico. Os 
brasileiros deverão continuar a ignorar 
quem são os donos das contas secretas. 
Mas sabem que eles são poderosos: afinal, 
representam quase 10% desses depositan-
tes suspeitos do BSBC suíço.

Senado mata a CPI das contas secretas
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Diário do Pará: o jornal
sai da rota do jornalismo

Publico a seguir, como dossiê, artigos que escrevi sobre o Diário do Pará, a propósito da 
demissão de um dos seus repórteres especiais, Carlos Mendes, e a reação do autor do ato, o novo 
diretor de redação Klester Cavalcanti, principalmente para o conhecimento dos leitores que não 

acompanham meu blog www.lucioflaviopinto.com, onde os testos aparecem originalmente

1Uma jornalista amiga me man-
dou a seguinte mensagem: “Es-
tava fora do Brasil, estudando. 

Abri a TV e vi um furacão na políti-
ca”. Rapidamente ela ficou mais bem 
informado sobre esse tornado do que 
o leitor do Diário do Pará, o jornal de 
maior tiragem do Pará. O periódico 
do senador Jader Barbalho e do seu fi-
lho, o ministro Hélder Barbalho, tem 
mantido longe da sua capa a maior cri-
se política nacional desde a ascensão 
do PT ao poder, em 2003. E uma das 
maiores da república desde a redemo-
cratização, em 1985.

O caldo entornou quando ficou cla-
ro que o procurador geral da república, 
Rodrigo Janot, deverá pedir o afasta-
mento do deputado Eduardo Cunha da 
presidência da Câmara Federal e o seu 
processamento pelo Supremo Tribunal 
Federal. A principal prova para essa de-
núncia é a declaração feita pelo lobis-
ta Júlio Camargo ao juiz Sérgio Moro, 
no processo da Operação Lava-Jato, de 
que deu cinco milhões de dólares de 
propina a Cunha para obter contrato 
na Petrobrás.

A reação da terceira autoridade na 
linha sucessória da presidente foi de 
quem está ciente da gravidade da ame-
aça, pretende morrer atirando e quer 
levar outros com ele para a sepultura. 
Passou a atirar para todos os lados. 
Articula pedidos de impeachment 
contra Dilma Rousseff à aprovação de 
duas CPIs que atingirão mortalmente 
o governo, se devassarem as contas do 
BNDES e dos fundos federais. Nesses 
redutos há a suspeita de ilicitudes de ta-
manho muito superior às da Petrobrás, 
alcançando mais gente e instituições. 
Será o golpe final na atual administra-
ção federal, que atualmente vegeta.

A maioria dos integrantes do 
PMDB preferiu se esconder para não 
ter que se definir entre seu (ainda) 

poderoso correligionário e o governo 
que lhe rende frutos. Espera a evo-
lução (aceleradíssima até agora) dos 
acontecimentos para ver qual o galho 
mais forte e nele se acomodar.

A situação é claramente embaraço-
sa para os Barbalho. Depois de investir 
abertamente contra Eduardo Cunha, 
na defesa do governo que cedeu um es-
paço vital (embora desprestigiado) no 
ministério para o seu herdeiro, Jader 
Barbalho recuou para evitar um con-
fronto de desdobramentos imprevisí-
veis. Com o rompimento de Cunha e 
sua hostilização direta a Dilma, os Bar-
balho teriam que proteger a presidente 
para garantir a Helder a continuação 
no ministério da pesca e aquicultura.

A defesa, porém, tem que ser caute-
losa. Daí o jornal expurgar o assunto da 
sua primeira página e abrir um pouco 
mais o noticiário apenas em uma pági-
na interna, na procura por um equilí-
brio quase impossível. Mas certamente 
de grande desgaste junto ao leitor, que 
vê o contraste brutal com o tratamento 
dado ao tema por O Liberal, o grande 
adversário do Diário.

Não é por amor ao jornalismo que 
o jornal dos Maiorana abre espaços ge-
nerosos à grave crise nacional, como de 
praxe. Mas para o leitor o que importa é 
poder acompanhar melhor o que acon-
tece em Brasília e satélites. Essa atuali-
zação tem seu lugar ideal na imprensa, 
mas quando um jornal vira estandarte 
e bumbo político, ele deixa de praticar 
jornalismo, que é o seu negócio. Se vi-
rar uma quitanda, estará abrindo cami-
nho para um destino certo, mesmo que 
demore a se concretizar: a morte.

2 Klester Cavalcanti completou um 
mês como diretor de redação do 

Diário do Pará. Há dois fatos mais des-
tacados dessa gestão. Uma, mantida 
hoje, desde quinta-feira, é aceitar que 

o Diário talvez seja um dos raros – se 
não o único – jornais brasileiros que 
não dá a crise política nacional na sua 
primeira página.

É um fato espantoso. Há cinco dias 
as atenções do país se voltam para Bra-
sília. Finalmente, os processos judiciais 
derivados da Operação Lava-Jato, que 
apura corrupção na Petrobrás, atingem 
a cúpula do poder institucional do país, 
tanto do executivo como no legislativo, 
com farpas ainda leves para o judiciário 
e suas extensões. Diretamente, ameaça 
derrubar o presidente da Câmara Fede-
ral e terceiro na linha sucessória da pre-
sidente da república, o deputado Edu-
ardo Cunha, do PMDB. Um acusador 
assumiu integralmente o ato de pagar 
propina de cinco milhões de dólares a 
Cunha. É muito grave.

Ao confinar o noticiário a uma pá-
gina interna, o Diário do Pará renun-
ciou a fazer jornalismo de verdade e 
voltou, desta vez incondicionalmente, 
à sua função de instrumento político 
dos seus donos, o senador Jader Barba-
lho e seu herdeiro, o ministro da pesca 
e aquicultura, Hélder Barbalho. O ne-
gócio do jornal é informação, mas in-
formação se tornou secundária porque 
os donos querem garantir a posição do 
delfim da família no ministério de Dil-
ma Rousseff. Para isso, expurgaram o 
assunto, manchete em toda imprensa, 
da capa do jornal.

Klester Cavalcanti, que veio de São 
Paulo, onde morava e trabalhava há 15 
anos, para ocupar o lugar de Gerson 
Nogueira, aceitou, como diretor de re-
dação do Diário, praticar esse antijor-
nalismo a serviço de interesses políti-
cos dos proprietários. Não faz bem à 
sua biografia. Pelo contrário, a ameaça 
de mácula, mais uma vez.

O outro ato marcante desse seu pri-
meiro mês como o chefe da redação do 
jornal mais vendido do Pará, é a demis-



- JORNAL PESSOAL Nº 589 • JULHO DE 2015 • 2ª qUiNzENA10

são do jornalista Carlos Mendes, ato 
praticado por telefone, sem considera-
ção pelo tempo de serviço desse pro-
fissional no jornal dos Barbalho e no 
jornalismo brasileiro.

Surpreendido não só pela forma 
incivilizada do seu desligamento unila-
teral como pelas justificativas apresen-
tadas, Mendes tentou e não conseguiu 
acesso a quem o contatou diretamente 
para que trocasse O Liberal pelo Diá-
rio: Jader Barbalho Filho, o principal 
executivo do grupo de comunicação, 
também filho do senador, encontrou 
pretextos para não devolver sua ligação 
nem atendê-lo.

Se a rescisão acontecer na terça-fei-
ra, como foi anunciado, Mendes deixa-
rá o jornal de uma forma que enodoará 
não a ele, mas ao jornal e ao responsá-
vel por sua demissão. Se a intenção foi 
humilhar e desgastar o profissional jun-
to à sociedade paraense, a frustração 
será grande. Os paraenses conhecem 
suficientemente Carlos Mendes para 
deduzir do ato o conceito verdadeiro 
sobre os personagens dessa cena ruim.

É triste constatar que, em apenas 
um mês, um profissional trazido de 
fora na presunção de que pudesse con-
tribuir para o avanço no padrão de 
qualidade do Diário do Pará e na cor-
reção dos seus erros, certamente em 
troca de um contrato que justifique seu 
deslocamento de São Paulo para Belém, 
empreste o seu nome e use o seu servi-
do para um novo retrocesso do jornal 
dos Barbalho.

O Diário não volta a ser apenas o 
jornal de campanha de 1982, pobre-
mente editado, mas uma reedição à 
Dorian Gray de um passado em ver-
são piorada. O que seus donos veem 
no espelho da vaidade não é a imagem 
desgastada que têm os paraenses, cada 
vez menos esperançosos numa alterna-
tiva de qualidade ao mau jornalismo do 
jornal dos Maiorana.

Tudo muda para ficar tudo igual. 
Ou pior.

3 O jornalista Carlos Mendes comu-
nicou aos seus “leitores da impren-

sa diária paraense, fontes jornalísticas 
espalhadas por todo o Estado, amigos 
pessoais e seguidores do Facebbok e 
Twitter que não faço mais parte do jor-
nal Diário do Pará. Informo ainda que 

estou tinindo para encarar novos desa-
fios profissionais. E mais: continuo li-
gado ao jornal ‘O Estado de São Paulo’, 
do qual sou correspondente há 19 anos, 
na condição de repórter especial”.

Mendes é um dos mais antigos jor-
nalistas paraenses em atividade – e em 
franca atividade. Passou por vários jor-
nais, antes de ir para o Diário, saindo 
do concorrente direto do periódico 
dos Barbalho, O Liberal. Sua comuni-
cação lembra a que recentemente José 
Menezes fez, num tom de melancolia e 
protesto: deixava o jornal dos Maiora-
na, depois de 45 anos de trabalho, não 
como queria (e devia), mas por não re-
ceber o seu salário.

Duas demissões, dois 
sinais da crise que vive 
a imprensa paraense. 
A parte Maiorana des-
se quase-oligopólio por 
problema de liquidez. A 
dos Barbalho pela inter-
ferência da política nos 
destinos dos veículos de 

comunicação.

As duas empresas podem exercer 
seu direito de demitir ou admitir quem 
quiserem. Mas há atos que desabonam. 
Como a demissão de um jornalista do 
porte de Carlos Mendes feita por tele-
fone pelo novo diretor de redação, o 
pernambucano Klester Cavalcanti, no 
cargo há apenas um mês.

Um dossiê completo do caso está no 
blog do jornalista Augusto Barata. Ele 
mostra que a imprensa paraense afun-
da em função de seus interesses mar-
ginais ao jornalismo e mesmo antijor-
nalísticos. Não ficará impune por esse 
desvio de sua função.

4 Para mim, o melhor cargo que um 
jornalista pode querer é o de repór-

ter especial. Especial porque não tem 
horário nem conveniências. A qualquer 
momento pode ser acionado e enviado 
(aí vira enviado especial) para qualquer 
parte do mundo, tratando-se de uma 
publicação internacional ou nacional, 
ou do Estado, num órgão local.

Esse jornalista (pau-para-toda-o-
bra) tem experiência, conhecimen-
to, vivência, maturidade e qualidades 
outras suficientes para desempenhar 

qualquer missão e realizar o que dele se 
espera. É o jornalista da linha de frente, 
em contato permanente com os fatos 
mais relevantes do dia a dia, que consti-
tuirão a história logo depois.

Há poucos repórteres especiais na 
imprensa paraense. Alguns têm apenas 
o título e nada mais. Uns poucos me-
recem o qualificativo. Carlos Mendes é 
um deles. Até hoje, ele integrava o dimi-
nuto quadro de repórteres especiais do 
Diário do Pará. Foi chamado na sema-
na passada ao setor de recursos huma-
nos do jornal, onde, hoje pela manhã, 
fez o exame demissional. No dia 27, à 
tarde, a rescisão contratual será homo-
logada no sindicato dos jornalistas.

Demitir é um direito da empresa. 
Infelizmente, as demissões acontecem 
sempre, agora com muito maior cons-
tância. São tempos de difícil transição 
para o jornalismo, a cobrar seu preço 
em cabeças humanas. A demissão de 
Carlos Mendes foi executada de forma 
tão súbita e sumária que surpreende e 
assusta. Enoja e enjoa.

Parece que a empresa quis puni-lo, 
como se pudesse tal coisa. Seu princi-
pal executivo, Jader Barbalho Filho, 
deu um jeito de não receber Mendes, 
mesmo provocado a um encontro. Cer-
tamente não pensou em ter o gesto de 
cavalheirismo e de justiça de dar pes-
soalmente as despedidas ao profissio-
nal que contratou - também em pessoa 
- para fazer parte do grupo reduzido 
de repórteres especiais do seu jornal. 
E que, até robusta prova em contrário. 
honrou o convite, tantas foram as maté-
rias assinadas por ele que o Diário pu-
blicou, invariavelmente com destaque.

O próprio Mendes, reconstituindo 
o insólito diálogo que teve - apenas 
pela internet - com o novo diretor de 
redação do jornal da família Barbalho, 
o pernambucano Klester Cavalcanti, 
atribui a sua demissão cirúrgica a dois 
fatos: não compareceu a uma reunião 
convocada pelo chefe (plenipotenciá-
rio?) e esse chefe considerou mal apu-
rada uma matéria do subordinado. Não 
o quer no quadro de jornalistas que 
agora comanda.

Qual a autoridade técnica de Klester 
para julgar uma matéria de Mendes? 
Claro, o diretor de redação do Diário 
é nome nacional, tem livros publica-
dos, trabalhou em Veja (mas também 
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no extremo oposto, a revista de fofocas 
Contigo), foi enviado especial e tudo 
mais. Ainda assim, para o Pará e para 
a Amazônia, sua folha de serviços está 
muito aquém do currículo de Mendes.

O mínimo de atenção que o chefe 
devia conceder ao chefiado seria dis-
cutir seus pontos de vista em cima do 
texto. Se demonstrasse seu veredito, o 
chefe podia dar mais uma oportunida-
de ao chefiado de melhorar o seu tra-
balho. O comportamento mercurial de 
Klester sugere que se tratou de um ajus-
te de contas - de uma punição. Por quê?

Ninguém sabe. Talvez só o chefe e 
o seu chefe, que se quedaram mudos e 
indiferentes à cobrança da opinião pú-
blica, reconhecida pelas contribuições 
e o acervo acumulado de informações 
produzidas em favor da coletividade 
por Carlos Mendes.

Escrevo isso não por ser amigo dele. 
Distingo o amigo do profissional. Já 
discordamos algumas vezes, mas isso é 
secundário. O importante é o valor do 
material jornalístico que ele produziu 
durante pelo menos quatro décadas de 
jornalismo de front. Esse passado im-
põe respeito, exige respeito.

O que me decepciona e entristece é 
ver executivos pelos quais tenho (ou ti-
nha?) apreço, como Jader Filho e Cami-
lo Centeno, se comportarem de forma 
discrepante com o que me costumei a 
observar neles e se reinventarem, como 
se diz. Talvez por osmose com o que é 
regressivo, um retrocesso nas boas prá-
ticas profissionais, humanas e civiliza-
das do que foi a boa imprensa paraense.

Pode parecer incrível, mas nova-
mente o jornal do senador Jader Bar-
balho, que o fundou em 1982 para 
tê-lo na campanha para o governo do 
Estado, em 1982, da qual saiu vitorio-
so, regride no caminho da tão esperada 
profissionalização.

5 O radialista paraense Jorge Reis, 
destacado profissional da rádio 

Liberal até alguns anos atrás, reprodu-
ziu no seu facebook artigo meu publi-
cado neste blog. No artigo, registrei o 
primeiro mês de Klester Cavalcanti na 
direção de redação do Diário do Pará. 
Jorge acrescentou seu comentário:

“Do oráculo: aposto que o Caval-
canti não vai durar um Klester na reda-
ção do Diário”.

Os dois primeiros parágrafos do 
meu texto dizem:

“Klester Cavalcanti completou um 
mês como diretor de redação do Di-
ário do Pará. Há dois fatos mais des-
tacados dessa gestão. Uma, mantida 
hoje, desde quinta-feira, é aceitar que 
o Diário talvez seja um dos raros - se 
não o único - jornais brasileiros que 
não dá a crise política nacional na sua 
primeira página.

É um fato espantoso. Há cinco dias 
as atenções do país se voltam para Bra-
sília. Finalmente, os processos judiciais 
derivados da Operação Lava-Jato, que 
apura corrupção na Petrobrás, atingem 
a cúpula do poder institucional do país, 
tanto do executivo como no legislativo, 
com farpas ainda leves para o judiciário 
e suas extensões.

Diretamente, ameaça 
derrubar o presidente 
da Câmara Federal e ter-
ceiro na linha sucessória 
da presidente da repú-
blica, o deputado Edu-
ardo Cunha, do PMDB. 
Um acusador assumiu 
integralmente o ato de 
pagar propina de cinco 
milhões de dólares a 
Cunha. É muito grave”.

Klester reagiu com a seguinte obser-
vação: “Não há o que esperar, meu caro. 
O texto do blog que vc postou diz uma 
coisa e a capa do jornal da sexta passada 
prova que a verdade é outra. Simples”.

Reis observou:“Esperemos, pois ...”
Klester retornou:
“Meu caro, poucas coisas são mais 

antijornalismo do que não obedecer 
a regra básica de ‘ouvir o outro lado’. 
Pior do que isso, talvez, só escrever 
algo sem fazer a mínima apuração 
necessária. Segue a capa do Diário do 
Pará da sexta-feira passada, que prova 
o erro grotesco de quem diz que o jor-
nal, ‘desde a quinta-feira passada’ não 
coloca o assunto Petrolão na capa. Não 
só colocamos a notícia super quente (a 
declaração do Eduardo Cunha tinha 
sido dada perto da meia-noite) como 
fomos um dos poucos jornais do país a 
colocar a briga do Cunha com a Dilma 
na capa da edição da sexta-feira. Cada 
um pode ter a “opinião” que quiser. 

Mas contra FATOS não há argumen-
tos. Taí a capa pra vc ver”.

De fato, há uma chamada na capa 
dessa edição do dia 16, a primeira da 
crise, que diz: “Guerra política – Edu-
ardo Cunha anuncia rompimento com 
Dilma”. A partir daí, o assunto sumiu 
da primeira página do Diário do Pará, 
confirmando inteiramente o que eu 
disse no meu artigo. Não voltou uma 
única vez, apesar de a crise só ter cres-
cido e se agravado desde então. Exceto 
por uma simulação arrumada no dia 
seguinte ao da publicação do meu ar-
tigo neste blog.

Foi por constrangimento incontor-
nável que o jornal noticiou o rompimen-
to anunciado do presidente da Câmara 
Federal com a presidente do poder exe-
cutivo. A partir daí, o interesse jornalís-
tico foi soterrado pelo interesse político 
dos donos do jornal. E Klester cumpriu 
a ordem recebida, mesmo que violen-
tando o sentido de ser de uma empresa 
jornalística. E haja manchete sensacio-
nalista e campanha contra os adversá-
rios políticos dos Barbalho.

As manchetes do Diário desde 
então:

Dia 18: Sequestro em Belém – Esca-
pou de ser executado porque se fingiu 
de morto.

Dia 19: Decisão do governo – Jatene 
dá R$ 6 bilhões de isenção fiscal às em-
presas de alumínio.

Dia 20: Preso em Salinó-
polis – Policial Militar é deti-
do por atirar em diversas pessoas. 
Uma pequena chamada, publicada no 
dia seguinte ao aparecimento do meu 
artigo no blog, do dia 19, diz: “TV 
Senado – Renan apoia Cunha e ataca 
ajuste fiscal”. Críticas ao ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, não a Dilma, 
que mantém Helder Barbalho no seu 
ministério.

Dia 21: Corpo foi achado no canal – 
Jovem é morto com 21 facadas.

Hoje: Em Icoaraci – Samu leva 3 ho-
ras para chegar e homem morre.

Onde, pois, a comprovação do que 
Klester afirmou? Ele parece ter apren-
dido de tal maneira manipular que já 
não sabe lidar com a verdade dos fatos.

Quem tem razão é o Jorge Reis. O 
que falta definir na sua previsão é qual 
dos dois vai acabar primeiro: Klester 
ou o Diário.
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memória
do Cotidiano

DECLARAÇÃO

Daniel Coelho de 
Souza, um dos maiores 
advogados e juristas pa-
raenses, de expressão na-
cional, já falecido, viu-se 
na circunstância de pu-
blicar uma declaração na 
Folha do Norte de 1953, 
nos seguintes – e sugesti-
vos – termos:

“O comentário anô-
nimo das ruas, perseve-
rante, insidioso e respon-
sável, coletando ódios 
disfarçados e despeitos 
pusilânimes, incumbiu-
se de divulgar contra mi-
nha pessoa uma calúnia 
gratuita, que serviu de 
pasto à maledicência dos 
desocupados. Não me ca-
bia a mim descer à sarje-
ta onde tais comentários 
proliferaram, enquanto 
não houvessem servi-
do, como serviram, de 
pretexto à inspiração ca-
nalha que deles se valeu 
para utilizá-los em mani-
festação pública recente.

Numa satisfação às 
pessoas cuja amizade me 
honra, jamais aos reta-
liadores contumazes de 
todas as reputações, para 
os quais meus votos são 
continuem a se revolver 
no excremento que des-
fila de sua maledicência, 
transcrevo, a seguir, a 
carta que, a respeito, on-
tem recebi e que põe um 
ponto final no assunto”.

Na carta, Carlos Al-
berto Rebelo Pereira diz 
ao destinatário, que é 
o mesmo Daniel: “Em 
atenção ao pedido de 
informações que me 
dirigiu, cumpre-me de-
clarar a V. S. que não se 
entendem, direta ou in-
diretamente, com V. S., 
as razões determinantes 
de meu desquite”.

Êta, Belém!

MARAVILHAS

O monumento a Lauro Sodré, na praça de São Braz, foi consi-
derado a maior maravilha de Belém, num concurso realizado em 
1959 pelo departamento de relações públicas do denominado Cír-
culo Cultural dos 30. Os seis mais votados na pesquisa foram, pela 
ordem, a basílica de Nazaré, Teatro da Paz, Museu Emílio Goeldi, 
bosque Rodrigues Alves, palacete Bolonha e a doca do Ver-o-Peso.

Foram ainda votados a Catedral de Belém, praça da Repúbli-
ca, Escola de Agronomia da Amazônia, Forte do Castelo, ruínas 
do Murutucu, monumento à república e edifício Manoel Pinto da 
Silva.

Nem muitas nem tanto maravilhas.

TELEVISÃO

Os paraenses puderam assistir, em 1962, por “kinescópio”, a gran-
de luta de peso galo entre o brasileiro Éder Jofre e o mexicano Joe 
Mendel, num oferecimento da General Motors do Brasil. Alguns dias 
depois da realizaão do combate, é claro.

PRÉSTIMOS

Manoel Pinto da Silva, o construtor do edifício que leva o seu 
nome, na praça da República, e dono de A Automobilista, de reven-
da de carros, publicou nota na imprensa, em 1962, comunicando ao 
distinto público que “se encontra em Lisboa, Portugal, oferecendo os 
seus préstimos aos clientes e amigos no seguinte endereço:> Av. Casal 
Ribeiro, 46 – 5 andar”.

PERSEGUIÇÃO

Em maio de 1964, o governador Aurélio do Carmo nomeou uma 
comissão, presidida pelo secretário do Interior e Justiça, desembar-
gador Augusto Borborema, para apurar “as atividades subversivas” 
entre o funcionalismo público estadual. As primeiras providências 
adotadas pela comissão foram entrar em contato com o Comando 
Militar da Amazônia para “solicitar instruções”; requisitar secretá-
rio e datilógrafo para os trabalhos rotineiros; promover reuniões 
diárias na sede da secretaria, divulgar nota pela imprensa, “esclare-
cendo sobre as denúncias, que serão recebidas de qualquer pessoa 
pela comissão, desde que o denunciante apresente provas do que 
diz”; e “requisitar relação de funcionários das diversas repartições 
estaduais para confronto com os fichários da Delegacia de Ordem 
Política e Social”, o famigerado DOPS.

Apesar desse estímulo à delação e ao espírito de perseguição, 
o governador Aurélio do Carmo não conseguiu salvar o próprio 
pescoço: foi cassado pelos novos donos do poder, agora farda-
dos, um mês depois. Seu lugar foi ocupado pelo coronel Jarbas 
Passarinho.

SUBVERSIVO

Benedito Serra 
era considerado um 
subversivo perigoso: 
pertencia ao Partido 
Comunista Brasileiro 
e presidia a União dos 
Lavradores na zona 
bragantina. Foi perse-
guido depois do golpe 
militar de 1964. Pre-
so em Castanhal, foi 
transferido para um 
quartel do Exército em 
Belém. Dias depois, 
levado para o Hospi-
tal Militar, morreu. O 
motivo, segundo as 
autoridades militares: 
hepatite aguda.

FALTA

Em março de 1964, 
uma semana antes do 
golpe militar, a Folha 
Vespertina divulgou uma 
carta que, embora pro-
vavelmente inventada, 
retrata um pouco da si-
tuação na época:

“Um dos nossos 
leitores tem amigos 
em Portugal e um de-
les está prestes a re-
gressar a Belém. Da-
qui lhe foi enviada esta 
carta, que traduz fiel-
mente a triste realida-
de em que vivemos: – 
Amigo Manuel. Tudo 
por aqui vai indo bem. 
Deus louvado. Mas 
não temos café, nem 
açúcar, nem trigo para 
o pão. Sei que estás de 
volta a estas plagas tão 
queridas. Vê se podes 
meter na tua mala de 
viagem um quilo de 
cada um desses arti-
gos, mas toma cuida-
do que não os apanhe 
o Fiscol; do contrário, 
lá se vai tudo para 
Paramaribo. Abraços 
do amigo Raimundo 
Pahceco”.
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FOTOGRAFIA

O “ciclo” de Jader
Foi uma autêntica festa baratista, talvez das últimas, o lançamento do livro 

do jornalista e historiador Carlos Rocque, A formação revolucionária do 
tenente Barata, em 1983. A noite de autógrafos foi na sede da Fundação 
Romulo Maiorana, que funcionava no prédio ao lado do jornal O Liberal. 
A saudação a Rocque foi feita pelo coronel Moura Carvalho, que destacou 

ter recebido dois legados de Barata, quando ele morreu, em 1959: o 
governo do Estado e a direção do PSD, o Partido Social Democrático.

O autor da obra, que integrava sua série “O ciclo de Magalhães 
Barata”, aproveitou para passar a caneta que Barata usou, uma 

Parker-50, durante o seu último mandato de governador, para sua 
sobrinha, Lucidéa, esposa de Romulo. Antes de entregar a “relíquia”, 

Rocque usou-a duas vezes para dois autógrafos: um a Romulo e 
outro ao governador Jader Barbalho, presente ao ato, para quem 
escreveu: “Quem sabe não escreverei o ciclo de Jader Barbalho?”.

Não escreveu por dois motivos: morreu antes. E Jader não 
chegou a formar um ciclo, rigorosamente falando. Ainda 

é um caso isolado de liderança política no Pará.

COMÉRCIO RM

Em 1961, Ro-
mulo Maiorana 
decidiu fechar uma 
das duas lojas que 
possuía na rua 
João Alfredo, en-
tão a mais impor-
tante do comércio 
de Belém. Em 30 
dias, anunciou 
que faria a “maior 
queima do ano”, 
liquidando todos 
os seus produtos: 
roupas e sapatos 
masculinos, além 
de “centenas de ou-
tros artigos”. Cin-
co anos depois se 
transferiria para as 
comunicações, en-
cerrando a rede de 
lojas que montou. 
DECLARAÇÃO
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Política

Li, como de costume, o Jor-
nal Pessoal e, sem querer tecer 
críticas, mas apenas considera-
ções, creio que a realidade po-
lítica vivida por essas bandas 
marajoaras seja bem mais com-
plexa que a narrativa sugere ou 
que eu, humildemente, tenha 
compreendido como sugestão.

Em princípio, observo, 
acerca da violência, que ela é 
grande, assustadora, crescen-
te, talvez, mas a mídia oposi-
cionista vem transformando 
essa situação em um grande 
show, fazendo com que o qua-
dro pareça bem pior do que 
a realidade grita. Não sei até 
que ponto isso é favorável po-
liticamente, eis que, dentre os 
que percebem, o sentimento é 
de repulsa, pois o nervosismo 
tem sido impulsionado e a con-
ta com o terapeuta aumentada. 
No tocante à administração do 
município, reputo-a ruim, po-
rém nada comparada à gestão 
anterior. Não obstante a isso, 
vejo que a solução é bem mais 
complexa do que possamos 
imaginar, sendo que não vejo 
atores dispostos a enfrentar tal 
desafio, eis que mais fácil é 
“gerenciar” e “levar” na con-
versa a nossa “tão politizada” 
população.

No mais, sou leitor e gosto 
de seu editorial. Parabéns pela 
coragem. 

Eliaquim Júnior

cart@scart@s
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O papa e o populista: o que a foto revela

É do Osservatore Romano, o porta-voz 
oficial do Vaticano, a foto que eu escolheria 
como a imagem do ano. É o registro ins-
tantâneo do momento em que o presidente 
da Bolívia, Evo Morales, entregou ao papa 
Francisco, em La Paz, a imagem de madeira 
de um crucifixo adornado com o símbolo 
da foice e martelo.

Morales ostenta um sorriso de ironia, 
quase deboche, como se estivesse possuído 
pela certeza de ter colocado o papa em xe-
que-mate. Já o pontífice não reprime uma 
expressão de surpresa, susto e certa ojeriza. 
“Mas que diabo é isto?!”, parece dizer. O bel-
zebu, no caso, invocado como o mais tosco 
dos termos de que 
podia lançar mão 
para sintetizar seu 
estado de espírito.

No movimen-
to seguinte ao ini-
cial, planejado pela 
certeza de que a 
iniciativa deixaria 
o destinatário da 
oferenda imobili-
zado pelo impacto 
da surpresa, Morales contra-atacou: aquele 
crucifixo comunista era obra do sacerdo-
te espanhol Luis Espinal, assassinado em 
1980. Tornara-se um símbolo, por recordar 
as perseguições aos seguidores da Teolo-
gia da Libertação, considerados comunis-
tas pelos donos dos regimes ditatoriais da 
América do Sul.

O papa reagiu imediatamente para es-
capar à armadilha. Lembrou a Morales que 
o autor daquela peça fora assassinado por-
que “pregava o evangelho, e isso incomo-
dava”. Não foi um recurso retórico, tirado 
da cartola de mágico, que políticos de di-
ferentes matizes e ideologias costumam se 
armar. O papa deu de presente a Morales 
algo que ele disse ser “mais simples”, pro-
curando se fazer entender por essa pará-
bola na forma de imagens.

É uma imagem bizantina da Virgem Ma-
ria com o Menino Jesus, das origens do cris-

tianismo, instalada na basílica de Santa Ma-
ria Maior, em Roma. Imagem maravilhosa, a 
pouca distância do modesto quarto do hotel 
Santa Marta, onde o jesuíta argentino 9ver-
dadeiro franciscano como nenhum outro da 
ordem) decidiu continuar a morar, dispen-
sando os luxuosos palácios vaticanos.

Evo Morales seria capaz de tanto, como 
ato de profundo significado simbólico, ain-
da que modesto diante dos desafios que tem 
diante de si quem dirige países explorados 
há séculos, como a Bolívia e demais nações 
do continente latino-americano?

Aí está um elemento de diferenciação 
entre o atual presidente boliviano e o papa 

de hoje: Morales 
ainda recorre a ex-
pedientes envelhe-
cidos e desacredita-
dos, na presunção 
de que um golpe de 
malandragem pode 
transformar o ou-
tro lado em mera 
escada para uma 
propaganda invo-
luntária em favor 

do seu anfitrião, o verdadeiro dono da si-
tuação.

No entanto, o que deu destaque mundial 
e dimensão histórica a Francisco, desde o 
início do seu ainda breve papado, é se dei-
xar guiar por princípios éticos, morais e 
mesmo políticos capazes de devolver a Igre-
ja, em especial a sua mais alta hierarquia, 
aos seus compromissos de origem com os 
mais pobres e mais necessitados.

Como guia nessa peregrinação, o papa 
dispensa ajuda externa. Ele tem o evan-
gelho, a mesma origem da teologia da 
libertação, que ele agora está reconhe-
cendo. É, por isso, um papa da esperança, 
como poucos houve no extenso passado 
da Igreja católica. João XXIII e Paulo Vi 
foram dessa genealogia. Mas Francisco os 
superou nesse elemento, o que persiste de 
mais humano nesses nossos difíceis tem-
pos de desumanização.

E-mail

Um dos meus e-mails, o jornal@amazonet.com.br sairá do ar neste dia 
3, quando a provedora Amazon encerrará suas atividades. A partir 
de agora os contatos podem ser feitos apenas pelo lfpjor@uol.com.br.
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No dia 5 de maio uma empresa de 
logística de Marabá, que começou a fun-
cionar no início do ano passado, desem-
barcou no porto de Vila do Conde, a 50 
quilômetros de Belém, oito mil toneladas 
de manganês extraído na mina de Cara-
jás pela Mineração Buritirama. A carga 
foi transportada ao longo de 500 quilô-
metros, pelo rio Tocantins, em uma com-
posição fluvial, com seis barcaças.

Até 2014 esse transporte era feito por 
caminhões. Para igualar a viagem do com-
boio fluvial de maio, a terceira realizada 
neste ano, os caminhões teriam que fazer 
350 viagens, sem carga de retorno. No ano 
passado o escoamento pela hidrovia foi de 
20 mil toneladas. O volume deverá ser du-
plicado em 2015. Pela forma tradicional, 
exigiria duas mil viagens de caminhão, a 
um custo de transporte cinco vezes mais 
caro, com todos os ônus sobre as rodovias.

Segundo os cálculos das empresas, se 
a hidrovia estivesse funcionando sem li-
mitações o ano inteiro, a economia de fre-
te seria de 650 milhões de reais por ano. 
Para isso acontecer, é necessário remover 
as gigantescas pedras que bloqueiam o 
leito do Tocantins numa extensão de 43 
quilômetros, no município de Itupiranga, 
entre Marabá e Tucuruí.

É menos de 10% da extensão da hi-
drovia, no trecho de 500 quilômetros en-
tre o porto exportador de Vila do Conde, 
o mais importante complexo industrial e 
portuário do litoral norte do Brasil, e Ma-
rabá, para onde gravita a produção da re-
gião central do Pará e de parte do país. A 
obra custaria 750 milhões de reais. Seria 
paga em pouco mais de um ano com a 
economia de frete, tornando mais com-
petitivos os produtos dessa região, prin-
cipalmente minério, grãos e carne. Mas 
ninguém se interessa por ela.

É uma constatação espantosa diante 
de evidências tão claras e simples da van-
tagem do transporte por água. Quando se 
aprofunda a análise, porém, as questões e 
os problemas emergem quase com a for-
ça das pedras que atravancam a navega-
ção do médio Tocantins.

O Tribunal de Contas da União vem 
contestando o custo do empreendimento. 

Em um ano, ele subiu 73%, passando de 
R$ 450 milhões para R$ 750 milhões. A 
alegação é de que ninguém se interessou 
pela obra na primeira licitação, realizada 
no ano passado, por não compensar o in-
vestimento. Ela teria que se tornar mais 
atraente. O segundo edital está previsto 
para agosto, o que permitiria concluir o 
serviço em 2017.

Mas nem o governo parece interessa-
do na hidrovia (como, de resto, em ne-
nhuma outra do país). Ela foi retirada do 
PAC (Programa de Aceleração do Cresci-
mento) em 2011. Não consta do progra-
ma de investimento em logística, no va-
lor de 200 bilhões de reais, para rodovias, 
ferrovias, portos e aeroportos.

Mesmo de volta ao PAC, o projeto do 
pedral do Lourenço continua empacada 
em inúmeros detalhes. Como o uso do 
projeto técnico. A Universidade Federal 
do Pará preparou um projeto e conseguiu 
seu licenciamento ambiental, mas seu es-
tudo foi abandonado. O ministro Helder 
Barbalho garantiu que não só o edital irá 
ao mercado no próximo mês como o pra-
zo de um novo licenciamento ambiental 
será encurtado de dois anos para um ano 
e meio. Apesar de já estar autorizado, per-
mitindo assim essa economia de tempo, o 
projeto da UFPA parece que continuará 
preterido pelo da Universidade do Paraná.

Ainda que todos esses empecilhos 
pudessem ser superados em tempo e as 
lideranças políticas do Pará se unissem, 
criando um movimento interestadual 
pelo derrocamento do pedral do Lou-
renço (o que não conseguem fazer, cada 
político puxando a brasa para a sua sar-
dinha), a falta de empenho do governo 
parece acompanhado pelo desinteresse 
das empresas.

Elas dão a impressão de considerar 
mais atraentes outras vias de transporte, 
tanto entre leste e oeste quanto entre sul 
e norte, principalmente as ferrovias. A 
Vale, que produz muito mais manganês 
do que a Buritirama, sua única concor-
rente (se é que assim pode ser considera-
da) em Carajás, transporta o seu minério 
pela sua própria ferrovia até o porto da 
Ponta da Madeira, em São Luís. Pela qual 

os concorrentes não encontram porteiras 
abertas ou atitudes receptivas.

A Vale chegou a lançar oficialmente, 
em 2010, o projeto de uma siderúrgica 
no valor de R$ 5,8 bilhões, a Alpa (Aços 
Laminados do Pará), em Marabá, que 
seria o fator decisivo para a realização 
da desobstrução do rio. Mas essa atitu-
de sempre foi para inglês ver. Sem um 
sócio majoritário, a antiga estatal nunca 
entraria no negocio, mesmo tendo gas-
tado algum dinheiro na terraplenagem 
do terreno – doado pelo governo, numa 
transação apontada como irregular na 
origem – para a implantação da usina. O 
sócio nunca apareceu em Marabá. Os co-
reanos, que se interessaram pelas placas 
de aço, foram para o Ceará, onde implan-
tam a siderúrgica que lhes dará o controle 
acionário da empresa.

Parece haver o entendimento de que, 
precariamente como está, apenas com as 
eclusas de Tucuruí superdimensionadas 
em sua capacidade (de 30 milhões de to-
neladas nos dois sentidos) para o estágio 
atual da movimentação de carga, a hidro-
via do Tocantins cumpre plenamente sua 
função entre quatro e seis meses do ano. 
Não precisaria funcionar pelos 12 meses.

Isso porque ninguém está pensando em 
investimentos que acrescentem volumes 
de cargas compatíveis com a dimensão do 
sistema de transposição da barragem da hi-
drelétrica de Tucuruí, promovendo verda-
deiro desenvolvimento e não apenas uma 
nova forma de extrativismo.

Essas eclusas são das maiores do 
mundo para permitir a passagem das 
embarcações por um desnível de 70 me-
tros criado pelo represamento do rio. Le-
varam um quarto de século para serem 
concluídas, ao custo de R$ 1,5 bilhão. O 
derrocamento do pedral do Lourenço 
exige metade desse valor, sendo apenas 
um complemento do sistema. Se a histó-
ria não mudar, levará tanto tempo quanto 
a obra principal para se tornar realidade. 
Se isso vier a acontecer algum dia. As 
eclusas levaram 35 anos para serem con-
cluídas. Mas, incompletas, ainda são mais 
um elefante branco do que um efetivo 
meio de desenvolvimento regional.

Hidrovia incompleta ainda
não desenvolve o Tocantins



Uma Belém dos sonhos
que o fogo reduz a cinza

Foram dois grandes incêndios em 
menos de 24 horas, na semana pas-
sada, em Belém, que irromperam em 
dois pontos distintos da cidade: no 
periférico bairro da Cremação, onde 
destruiu a maior parte das casas de 
uma passagem típica dos subúrbios, e 
no centro comercial velho, finalmente 
liquidando dois dos seus mais belos 
prédios, de valor histórico irrecuperá-
vel. Viver é cada vez mais perigoso na 
capital paraense. A cada dia sua histó-
ria anda para trás. O futuro é uma in-
cógnita que a desafia. Seu habitante um 
detalhe no enredo.

No início da tarde do dia 22 come-
çou o fogo na passagem Bugarim, uma 
viela que sai da rua 3 de Maio, na “bai-
xa” da Cremação, a partir de onde a 
renda decresce acompanhando o des-
nível da topografia, que deixa essa par-
te do sítio urbano à altura – ou abaixo 
– do nível do mar. São as baixadas, que 
exercem um poderoso fator de atração 
porque proporcionam moradias mais 
baratas em áreas às quais a população 
pobre só tem acesso porque os mais 
afortunados ainda não as incorpora-
ram à especulação imobiliária mais 
rentável nos terrenos mais elevados.

Nesses autênticos guetos, os mora-
dores que conseguem resistir às pressões 
feitas para expulsá-los para periferias 
mais distantes têm que se acostumar 
às tragédias constantes. Elas surgem 
na forma de enchentes, sobretudo pelo 
transbordamento de canais que não con-
seguem dar vazão ao volume de água, e 
pela combinação de chuva mais intensa 
com maré mais alta ao mesmo tempo. 
Ou com os incêndios, sempre iminentes 
pela precariedade das instalações elétri-
cas e pela falta de cuidado no seu uso.

A promiscuidade em que vivem 
os moradores das ruelas transversais 
é tal que, mesmo no rescaldo do in-
cêndio, os bombeiros não sabiam 
informar quantas casas tinham sido 
destruídas, se nove ou 11. Elas são ge-
minadas ou um único teto se estende 
por vários imóveis. Tudo para reduzir 
o custo de levantar paredes e cobertu-
ra para uma vida no limite da exposi-
ção às intempéries.

Os bombeiros chegaram atrasados, 
mas esse débito, que ajudou a agravar os 
resultados do fogo em tão pouco tempo, 
não pode ser lançado na sua conta. Seus 
carros tiveram dificuldade em atravessar 
um dos muitos canais que serpenteiam 
penosamente por Belém. Havia veículos 
estacionados à doida pelas margens do 
curso d’água, dificultando ou impedin-
do o trânsito, outra característica da an-
tiga metrópole da Amazônia.

Aí reina o caos gerado na precarie-
dade, improvisação, anarquia e aban-
dono. As passagens são derivações in-
salubres e inumanas das vias principais, 
que se destacam apenas por sua largura 
e asfalto vagabundo. Casas de madeira 
e alvenaria, a maioria delas inacabadas, 
abrigam cinco, seis ou mais pessoas em 
dois ou três raquíticos cômodos, cons-
truções e seres humanos aglomerados.

Pela geminação dos imóveis minús-
culos, o fogo, que começou como um 
acidente doméstico, privou 50 pessoas 
de 15 famílias de todos os seus bens 
materiais, completamente torrados um 
uma hora. Há a suposição de que o acú-
mulo de tomadas numa mesma central 
tenha ocasionado um curto-circuito. 
Os bens materiais se superpõem num 
espaço insuficiente ou inadequado. 
Consome-se (a crédito) sem atenção 
para a forma de uso.

Justamente a uma da madrugada 
desse mesmo dia começou outro fo-
garéu, muito maior, que destruiu, em 
seis horas de duração, dois prédios que 
abrigavam três lojas de confecções no 
que um dia foi das ruas principais do 
centro comercial.

As lojas estavam vazias e nin-
guém se feriu. Um dos casarões se 
assemelhava bastante ao vizinho, 
com o sugestivo nome de Au Bon 
Marché, atestando a inspiração pari-
siense de quase século e meio atrás 
daquela que pretendia ser como a ca-
pital francesa dos trópicos (loja igual 
ainda resiste em Manaus). Felizmen-
te, este ainda resiste. Mas o que o in-
cêndio atingiu, na outra esquina, di-
ficilmente poderá ser integralmente 
restaurado: pelas dificuldades técni-
cas, pelo custo e pela falta de interes-

se para tal, embora seus ocupantes 
tenham dito que recomeçarão suas 
atividades comerciais.

Esse casarão já estava, há muito 
tempo, com fraturas expostas. O fogo 
penetrou por elas e colocou abaixo 
grande parte da construção, como se 
ela tivesse sido atingida por um bom-
bardeio. O que não deixa de ser verda-
de, em termos simbólicos: era a partir 
dali que o prefeito Edmilson Rodri-
gues, então no PT, pretendia restaurar 
a rua Leão XIII, um dos pontos mais 
bonitos de Belém.

Seus oito anos passaram, em dois 
mandatos sucessivos, e a única coisa 
que aconteceu foi o crescimento da 
vegetação predatória e de outras for-
mas de depredação, naturais, aciden-
tais ou criminosas, como os incêndios 
e toda a fauna acompanhante que está 
destruindo a Belém do Grão Pará, às 
vésperas dos seus 400 anos.

Felizmente, a fachada do outro 
prédio, onde funcionou por mais de 
um século a farmácia Cezar Santos, 
se manteve em pé, enquanto sua par-
te interna sumiu, consumida pelo 
fogo. Era um dos testemunhos arqui-
tetônicos mais valiosos do conjunto 
Santo Antonio/João Alfredo, para se 
ver e apreciar, enquanto se compra-
vam remédios, inclusive os caseiros 
e regionais.

Trabalhando no comércio por 23 
anos, justamente no período em que 
essa área foi se deteriorando e entran-
do em decadência, cruzava frequente-
mente com dona Zaíra Cezar Santos 
Passarinho, a dona da farmácia. Ela 
vinha em trajes requintados, debaixo 
de uma sombrinha sofisticada, como 
se andasse pelas ruas de Paris, cum-
primentava quem conhecia e lhe con-
cedia alguns dedos de prosa.

Trazia-nos o arquétipo irrealiza-
do, mas procurado, de um mundo 
que tentamos importar, mas o bicho 
(sobretudo na materialização em in-
cêndio) comeu – porque, na verdade, 
não era do homem. Era de uma Be-
lém que cada vez existe menos, re-
duzida ao pó das cinzas do fogo e da 
desme2moria coletiva.


