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Durante três décadas o Pará padeceu 
as dores do flagelo pró e contra o 
caudilho Magalhães Barata. A po-
lítica no Estado era – e continua a 

ser – plebiscitária. Barata pulou para o topo do 
poder com a revolução de 1930 porque era o lí-
der dos tenentes no Pará. Começou fazendo as 
mudanças que a política conservadora dos “car-
comidos” impedia.

Mas exerceu com tal autoritarismo e arbi-
trariedade o governo que Getúlio Vargas, seu 
avalista no poder central, precisou desatracá-lo 
por duas vezes para que o paroxismo não para-

lisasse de vez o Estado. Os ódios cresciam dos 
dois lados. Se o ditador paroquial tinha o apa-
rato estatal nas mãos para atacar seus inimigos, 
estes contavam com a pena terrível do jornalis-
ta Paulo Maranhão e o seu baluarte, a Folha do 
Norte. A apoplexia na contenda de vida e morte 
passou por cima de todas as cautelas da lei, da 
ética, do pudor e de tudo mais. O Pará estacio-
nou politicamente.

Por ironia, é este o panorama dos nossos 
dias, ainda derivado do esquema de poder 
montado pelos “baratistas”. De um lado, o se-
nador Jader Barbalho, filho de um “baratista” 

POLÍTICA

O caudilhismo ainda
O Pará revive o clima passional da disputa de poder em torno de Magalhães Barata, que durou três 
décadas. Barbalhos e Maioranas transformaram o Estado em cenário da sua guerra sem quartéis, 
travada em torno dos seus dois grupos de comunicação. O Pará, enquanto isso, fica mais pobre.
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legítimo, Laércio Barbalho. De outro 
lado, a família Maiorana, que ainda 
gravita em torno de Déa, sobrinha de 
Barata e viúva de Romulo Maiorana, 
cuja base de negócios tem origem no 
“baratismo”, com sua principal mola 
econômica: o contrabando.

Com a redemocratização, em 1945, 
Barata ganhou dos amigos um jornal 
para enfrentar a Folha. O Liberal res-
pondia ou atacava o adversário no mes-
mo tom, ignorando qualquer regra de 
conduta ou norma redacional. Os fatos 
e a verdade interessavam pouco. O que 
importava era a qualidade da versão 
forjada e a forma eficiente de relatá-la. 
Ganhava quem ofendia melhor.

Mas O Liberal só ganhou maior ex-
pressão quando Romulo Maiorana o 
comprou, em 1966, e recebeu suporte 
para expandir-se, conquistando um ca-
nal de televisão em 1973, já afiliado à po-
derosa Rede Globo. A trajetória do seu 
império foi ascendente até a sua morte, 
em 1986. Mas nas eleições de 1982, a 
primeira para o governo do Estado pelo 
voto direto do povo desde de 1965, ele 
não pôde assumir publicamente a sua 
opção reservada: apoiar a candidatura 
do “baratista” Jader Barbalho e do mais 
virulento dos redatores que O Liberal 
teve, Hélio Gueiros.

Como estava vinculado ao gover-
no militar, através do general Gustavo 
Moraes Rego Reis, cunhado de um dos 
seus maiores e mais influentes amigos, 
o advogado Otávio Mendonça, Romu-
lo teve que fazer a campanha de Oziel 
Carneiro. Obrigou Jader e os rema-
nescentes do “baratismo” a criar um 
novo jornal. Vencida a eleição, Jader se 
recusou a dispensar o Diário do Pará. 
Não queria mais ficar à mercê do apoio 
incerto de Romulo. Fez tudo para for-
talecer seu próprio jornal, mas nas elei-
ções de 1986 ainda puderam compor 
interesses porque Hélio Gueiros foi o 
candidato ao governo.

Esse armistício terminou na eleição 
de 1990. O ex-prefeito de Belém, Sahid 
Xerfan, era o candidato de Gueiros e 
dos Maioranas, mas quem venceu foi 
Jader, de volta ao poder. Seu grupo de 
comunicação ainda não era suficiente-
mente forte para prescindir dos Maio-
ranas, que retransmitiam a programa-
ção da TV Globo, mas a paz foi cara ao 
erário e amarga para o governador. Ele 

continuou a fortalecer os seus veículos.
Para surpresa geral, o Diário do Pará 

não apenas sobreviveu: passou à frente 
de O Liberal. O desentendimento polí-
tico foi agravado pela concorrência co-
mercial feroz, na qual o grupo Liberal 
estava ficando em desvantagem. Para a 
Globo o sinal de alerta acendeu quando 
a Record começou a diminuir a distân-
cia dos índices de audiência em relação 
à TV Liberal.

A Globo precisou inter-
vir. Primeiro na redação, 
depois também nas fi-
nanças e, por fim, trans-
formou a TV Liberal num 
apêndice seu, desligan-
do-a do controle – até 
mesmo editorial – dos 
Maioranas, que só con-
trolam inteiramente o 
jornal. Isso os enfraque-
ceu politicamente, mas 
também da receita do 
veículo de maior rentabi-
lidade, que é a televisão. 
O poder e as finanças 

sentiram.
W

O resultado é a crise que o jornal 
enfrenta, impondo-lhe uma contração 
ampla, desde a tiragem e a quantidade 
de páginas até a demissão de funcioná-
rios, sobretudo na redação. Para com-
pensar, o governador Simão Jatene tem 
inundado a corporação de anúncios, 
como uma maneira de subsidiá-la in-
diretamente. Como os dois Maioranas 
homens, Romulo Jr. e Ronaldo, tenta-
ram sem sucesso a carreira política, o 
jornal se transformou no seu partido e 
o colocaram na condição de principal 
aliado de Jatene.

O que, em outras praças, costuma 
ser uma concorrência comercial e uma 
disputa jornalística, no Pará virou uma 
guerra sem fronteiras, total, sem restri-
ções. É uma caça à publicidade de tal 
ordem, afrontando os anunciantes pri-
vados e buscando sua âncora nos gover-
nos, que leva a situações espantosas.

O governador tucano inaugurou o 
hospital oncológico infantil antes de 
concluí-lo e cedeu quatro páginas de 
publicidade, no papel mais caro, a O Li-
beral. Tudo vira pretexto para a transfe-
rência de dinheiro do erário aos parcei-

ros na imprensa. É Belém, por exemplo, 
que está fazendo 400 anos, não o Pará. 
Mas a única realização concreta do go-
verno do Estado e da prefeitura de Be-
lém está sendo o patrocínio de um fascí-
culo semanal, que é encartado no jornal 
dos Maioranas. Já foram publicados 15 
fascículos, num total de 240 páginas. É 
uma realização de O Liberal com produ-
ção da RM Graph Editora, de proprie-
dade exclusiva de Romulo Maiorana Jr, 
o principal executivo da corporação.

Mas o governo e a prefeitura é que 
pagam a conta. A quanto ela soma? 
Qual a origem do contrato? Quem to-
mou a iniciativa de propor a relação? 
Quem aprovou o preço cobrado? Houve 
dispensa ou inexigibilidade de licitação? 
Quem controla a qualidade editorial?

O último questionamento é im-
portante porque 12 das 16 páginas do 
fascículo da semana passada tratam 
apenas da passagem de Barata pelo po-
der. O que isso tem propriamente a ver 
com a história da cidade, a não ser la-
teralmente, por ser a sede dos poderes 
institucionais?

Fica nítida a impressão de que o 
tema da coleção (Belém 400 anos) foi 
adaptado para caber em material que já 
existia ou foi produzido às pressas - e 
conforme as conveniências da empre-
sa, não para atender à temática da data. 
Barata foi o maior líder político da 
república paraense, mas seu destaque 
está associado à vinculação à sobrinha.

Esse caderno e a abundante propa-
ganda oficial da prefeitura e do gover-
no são biombos mal disfarçados para 
transferir dinheiro público. O Ministé-
rio Público do Estado já devia ter abor-
dado essa situação, intimando os entes 
públicos a prestar contas dessa inicia-
tiva, com evidente desvio de função 
dos recursos do erário. Mas continua 
silente, silêncio que se generaliza na 
sociedade paraense quando é preciso 
enfrentar os temas ligados aos grandes 
grupos de comunicação no Estado.

O MP podia, inclusive, pedir ex-
plicações ao poder judiciário, que fez 
encartar um volumoso caderno publi-
citário em O Liberal, com requintes de 
impressão em papel de luxo (como os 
fascículos do governo e da prefeitura). 
Dizem fontes do TJE que a publicação 
desse suplemento foi brinde do grupo 
Liberal. Se foi, é preciso comprovar o 
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fato para dar aos Maiorana o título de 
benfeitores da humanidade. Servirá pelo 
menos para desautorizar a fama que 
têm, justamente em sentido diametral-
mente oposto.

Jatene chegou ao “limite da irrespon-
sabilidade”, para usar célebre frase tuca-
na, porque esta é a sua última trinchei-
ra na comunicação de massa. O grupo 
RBA já tem uma penetração maior ou 
equivalente à dos seus inimigos e conta 
com uma vantagem sobre eles: a mili-
tância política, que os Maioranas não 
conseguiram alcançar. Daí toda muni-
ção utilizada pelo grupo para minar as 
bases de Jader Barbalho e do seu filho, 
Helder, em franca campanha para as 
próximas eleições de 2016 e 2018, usan-
do como base o governo de Dilma Rou-
sseff e, como aliado, o PT.

A ofensiva tem dois rumos. O pri-
meiro é para tirar Helder do ministério. 
Ele perdeu a pesca e aquicultura, mas 
caiu para cima: pegou os portos, embora 
em circunstâncias desfavoráveis. Para O 
Liberal é ele que está por trás das falca-
truas na área de pesca, que motivaram 
uma operação da Polícia Federal, em-
bora a origem dos fatos remonte a uma 
época muito anterior.

Agora, o ministro é o culpado pela 
tragédia provocada no porto de Vila 
do Conde por um navio que já estava 
com toda a sua carga embarcada (qua-
se cinco mil cabeças de gado), adernou 
e afundou no píer, provavelmente por 
falha humana na arrumação da carga 
móvel ou por instabilidade no lastro, 
que o desequilibrou.

Os dois episódios foram suficientes 
para O Liberal passar a classificar o mi-
nistro de pé frio e acumular evidências, 
reais, falsas ou simplesmente inventadas, 
que reforçam o estigma. Mas errando no 
atacado da cobertura sobre o gravíssimo 
acidente, provocado tanto pela falta de 
um plano de ação para a pronta resposta 

a sinistros como pela leniência ou coni-
vência de muitos anos com a prática ar-
riscada desse comércio colonial.

Já quanto ao senador Jader Barbalho 
a busca é por incriminá-lo no “petro-
lão”, como um dos políticos que rece-
beu propina para favorecer empresas. 
É muito fácil acusar o ex-governador 
Barbalho de corrupção. Pelo seu histó-
rico, ele é o anti-teflon: qualquer acu-
sação lançada contra ele prega - e pega. 
Mesmo que seja inconsistente. A atual 
ainda é inconsistente. Tem por origem 
o depoimento dado em delação pre-
miada na Operação Lava-Jato pelo lo-
bista Fernando Soares.

Mais conhecido como Fernando 
Baiano, ele, na condição  que se atri-
buiu e lhe foi atribuída – de operador 
do PMDB junto a empreiteiros e forne-
cedores da Petrobrás para o pagamento 
de propinas por tráfico de influência em 
contratos com a estatal do petróleo, teria 
distribuído o equivalente a seis milhões 
de dólares a um político do PT e três do 
PMDB, dentre os quais o ex-governador 
do Pará.

Qual a identidade histórica entre Ja-
der, Renan Calheiros, o presidente do 
Senado, e Eduardo Cunha, o presidente 
da Câmara dos Deputados, além de Si-
las Rondeau, que foi ministro das minas 
e energia e é também filiado ao PMDB, 
mas deve seus cargos ao ex-presidente 
José Sarney? E como entra nessa dança 
o senador Delcídio Amaral, que é do PT 
de Mato Grosso do Sul? É a primeira 
questão.

Em 2006, data do pagamento da pro-
pina, Jader não era senador, ao contrário 
do que disse o lobista, e estava auto-exi-
lado nos bastidores políticos, fingindo-
se de morto para não servir novamente 
de alvo fácil à imprensa. É pouco prová-
vel - mesmo que não impossível, sobre-
tudo diante dos seus antecedentes - que 
tivesse força e influência para participar 

da partilha desse butim no setor do pe-
tróleo, no qual ele não tem tradição.

O elo concreto com ele é outro lobis-
ta, Jorge Luz, que nasceu no Pará, mas 
se criou no Rio de Janeiro. Em nota que 
divulgou hoje através da edição domi-
nical do seu jornal, Jader afirmou que 
seu único contato com Luz foi no iní-
cio do seu governo, em 1983, quando 
ele renovou “um pequeno contrato de 
consultoria com a Cosanpa”. Mas ain-
da teve algum contato com Luz depois, 
já que diz também ter tido com ele seu 
último encontro 25 anos atrás, ou seja, 
em 1990, quando se elegeu novamente 
governador do Pará.

Luz foi visto a circular mais inten-
samente em gabinetes oficiais ou par-
ticulares em Belém nos nove meses em 
que Carlos Santos assumiu o governo no 
lugar de Jader, que se desincompatibili-
zou do cargo para concorrer ao Senado, 
em 1994. Foi um período de caos e uma 
orgia de gastos, que o novo governador, 
Almir Gabriel, sentiu na pele ao receber 
a “herança maldita”. Jader não cruzou 
com Jorge Luz nesse período? É mais 
uma pergunta à cata de resposta.

Há lacunas, nebulosas e mistérios 
nesse enredo. Mas do que se conhece 
não há nenhuma prova concreta nem 
indício convincente da participação do 
senador Jader Barbalho no “petrolão”, 
ao contrário do que O Liberal vem apre-
goando. Convém apurar cada detalhe. 
O ex-ministro anunciou que tomaria a 
iniciativa de levar Baiano e Luz à CPI da 
Petrobrás e outras providências para es-
clarecer as acusações que sofreu.

“Não vou permitir que meu nome 
seja envolvido nesse lamaçal”, disse o se-
nador ao Diário do Pará. Desse, se novas 
informações não surgirem, ele poderá 
escapar. De outros, porém, não conse-
guiu. Por isso é que seus inimigos atiram 
a esmo na direção dele, achando que al-
guma bala o atingirá.
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Quatro dias depois, em reunião da 
Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado, o ex-governador voltou a decla-
rar a sua inocência, mas o tom de indig-
nação mudara e ele deixou de cumprir o 
pedido de intimação, num local e numa 
ocasião bem propícios a essa iniciativa.

Agora parece mais disposto a esperar 
que o judiciário e o Ministério Público 
possam esclarecer os fatos. Mas não dei-
xou de aplicar certa relativização ao seu 
desmentido, antes enérgico e radical, 
para quase filosofar:

“Estou com tranquilidade e posso 
dizer que não há nenhum envolvimen-
to de minha parte. Quero saber qual 
é o político de longo curso que nunca 
recebeu recurso para campanha, de 
qualquer partido. Nesse episódio, se 
alguém recebeu dinheiro do petrolão 
em meu nome, está me devendo esse 
dinheiro. Espero que este assunto seja 
aprofundado e efetivamente esclare-
cido. Nunca tive participação nesse 
evento”, garantiu Jader.

Se não aparecer uma prova concre-
ta de que ele esteve numa das pontas da 
linha da distribuição de seis milhões de 
dólares pelo lobista, vai ficar a palavra 
de Baiano contra a de Jader, um senador 
da república, com foro privilegiado no 
Supremo Tribunal Federal. Vai dar em 
nada. Ou por ser nada mesmo, ou por-
que o novelo dessa corrupção é maior 
do que aparenta.

Espera-se, mais uma vez, que o tem-
po dirima essa dúvida. Mas um tempo 
ativo, não o burocrático fluir de uma 
história formal.

Agora, a imprensa paraense, afogada 
em ódios, mágoas e interesses contraria-
dos, não tem mais condições de discer-
nir a verdade. O que ela quer é destruir 
o inimigo mortal, lançando mão das 
informações convenientes, da meia ver-
dade e da mentira, armas das quais não 
pode prescindir porque ambos os gru-
pos se acham envolvidos completamen-
te pela disputa do poder. 

Se os Barbalhos estão mais susce-
tíveis por causa da sua participação 
direta na política, fonte direta da dose 
maior do seu poder, os Maioranas tam-
bém têm seu enorme telhado de vidro. 
A área mais exposta é o das suas rela-
ções incestuosas com o governo tucano 
do Estado. Por causa dessa aliança ínti-
ma, eles se consideram acima do bem e 

do mal, fora do alcance mesmo quando 
seus atos violam a lei. Não por acaso, 
aliás, o Pará é a terra onde a lei foi con-
siderada potoca por alguém que era a 
maior autoridade pública no Estado, o 
mesmo Magalhães Barata.

Romulo Maiorana Júnior, que des-
cende de Barata pela família da mãe, é 
pessoa poderosa. Faz questão de exigir 
esse tratamento. Com esse status, ele foi, 
na semana passada, à sede da auditoria 
militar. Foi, por não ter conseguido evi-
tar esse comparecimento. Por três vezes 
seus atestados médicos suspenderam as 
audiências nas quais seria ouvido sob 
dupla condição: réu num processo e tes-
temunha em outro.

Desmoralizado o recurso usual, que 
se vale do compadrio e da falta de profis-
sionalismo de médicos amigos, ele ten-
tou a obstrução que a lei lhe facultava. 
Mas seus mandados de segurança para 
poupá-lo da inconveniência foram re-
jeitados em todas as instâncias judiciais 
cabíveis, inclusive, na véspera da audi-
ência, no Superior Tribunal de Justiça, 
em Brasília. Seria a total desmoralização 
da própria justiça acobertar a fuga rei-
terada de alguém chamado a depor em 
contencioso legal.

Mas Romulo Júnior não chegou ao 
prédio da auditoria como um igual. Pro-
tegeu-se num carrão importado, com 
películas negras e blindado, seguido por 
outro carro importado (que também 
estaria em débito com a autoridade do 
trânsito, como o primeiro), com seus 
dois seguranças. Um deles deu causa a 
um dos processos. O subtenente Manoel 
Santana conseguiu passar para a reserva 
da Polícia Militar alegando ter problema 
de visão, mas continuou a atuar como 
guarda-costa e motorista dos Maiora-
nas, podendo agredir desafetos deles, 
quando conveniente.

No depoimento que deu, Romulo Jr. 
disse que o militar não é seu capanga, 
mas seu amigo. Por isso era visto junto 
com a família em passeio por um sho-
pping da cidade, conforme gravação fei-
ta por um jornalista e apresentada como 
prova da fraude na ação instaurada con-
tra o subtenente. Se dissesse que atrás 
deles vinha um marciano, teria tido 
mais crédito.

Os dois carros dos Maiorana recebe-
ram autorização para ficar no estacio-
namento da auditoria, de uso privativo 

pelo pessoal da “casa”. Como o espaço é 
reduzido, foi necessário abrir vaga para 
a comitiva retirando veículo de funcio-
nários da repartição pública. Graças a 
essa ajuda, o empresário não foi fotogra-
fado nem filmado.

Favorecimento semelhante lhe fora 
concedido pela justiça federal, quando 
ele lá foi depor, em processo a que res-
pondeu por fraude para obtenção de 
colaboração financeira da Sudam. Da 
garagem, subiu ao gabinete do juiz pelo 
elevador privativo dos magistrados.

No depoimento, o principal executi-
vo do grupo Liberal lamentou nada po-
der dizer sobre a acusação, de favoreci-
mento em um contrato para a utilização 
do jatinho da sua empresa de táxi-aéreo 
pelo governo do Estado, no valor de 2,6 
milhões de reais, que, segundo a denún-
cia do Ministério Público militar, estava 
“fora dos padrões mínimos da legalida-
de e moralidade administrativa”.

O empresário argumentou que assi-
nou o documento sem prestar atenção 
ao seu conteúdo e dele não tinha a me-
nor lembrança, talvez porque envolvesse 
apenas o faturamento de R$ 2,6 milhões 
em um ano de serventia. Afinal, justifi-
cou-se Romulo Jr., ele é responsável por 
32 empresas.

Cumprida a obrigação, embarcou 
no seu mastodonte sobre rodas e saiu, 
deixando para trás os jornalistas que 
esperavam tratá-lo como a um igual e, 
mais uma vez, em outra instância do po-
der judiciário, constataram que Romulo 
Maiorana Júnior é do fechado clube dos 
“mais iguais”.

Para os antagonistas desse duelo fe-
chado, a que não têm acesso os pobres 
mortais, interesses de Estado, causas 
coletivas, temas candentes, não interes-
sam. Como no ciclo de Magalhães Ba-
rata, envolto por uma pesada névoa de 
mentiras e vilanias, a sociedade paraen-
se mergulha nesse universo medíocre e 
se dissocia da sua história e do seu des-
tino. Pensa ser um grande prêmio o que 
não passa do velho recurso de entregar 
um boi às piranhas para que a manada 
passe incólume do outro lado do rio. 

O gasto enorme de energia em torno 
de Barbalhos e Maioranas aliena o povo 
de Carajás, Belo Monte, Trombetas, Bar-
carena e outros temas vitais do que é re-
almente a história – e que se esvai nessa 
briga de predadores.
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Guerra civil nas ruas faz milhares de mortos
Thiago Oliveira

O caso do bar 8 na Cidade Velha, foi exemplo de que 
ações de extorsão ou corrupção praticadas por policiais são 
mais comuns que se pode imaginar, mas são pouco falados 
ou muito mal reportados pela grande imprensa. Os casos 
apurados de abordagens policiais são tendenciosos e não 
informativos. Tais práticas, como essas adotadas por este 
tipo de policiais como no caso do bar citado acima, me-
reciam um destaque maior e uma investigação mais crite-
riosa por parte da imprensa para melhor compreensão da 
opinião pública, mas o que parece, o caso será esquecido.

Somado a esse cenário, existem outros casos de práticas 
de extorsão. Para que se fique protegido das más condu-
tas da própria polícia e vez por outra das dos criminosos, 
cidadãos se largam às pressões. Em Belém, as festas popu-
lares de aparelhagens sonoras, movidas a tecnobrega, são 
alimentadas pelo tráfico e comércio de drogas.   Para que 
as referidas festas sejam executadas, os donos cedem às ex-
torsões, pagando propinas e alimentando esse terrível ciclo 
vicioso. As drogas são o principal atrativo das festas. Os po-
liciais, sabendo disso, recebem propina para “deixar rolar”, 
fazendo “vista grossa” e às vezes até facilitar a entrada dos 
ilícitos nesses eventos.

A partir desses casos, outros cenários mostram que o 
Brasil anda ausente da discussão temática da Segurança 
Pública. As denúncias de prática da tortura por policiais 
são recorrentes. As redes sociais já viraram palco de horror 
para se mostrarem episódios dessa natureza. Em 
exemplo disso, foi livremente mostrado um poli-
cial de Fortaleza, Ceará, raspando as costas de um 
suposto criminoso com uma faca para a retirada 
de tatuagem de palhaço. O vídeo mostrava que o 
policial, além de agredir fisicamente, também in-
sultava o indivíduo. O torturado ardia em sangue 
e dor. Pura crueldade e exagero. 

Segundo relatório da Anistia Internacional, o 
Brasil possui a polícia que mais mata no mundo. 
O estudo diz que a nação tem o maior número ge-
ral de homicídios no mundo inteiro. Só em 2012, 
foram 56 mil homicídios. Em 2014, 15,6% dos ho-
micídios tinham um policial no gatilho. Segundo 
o mesmo relatório, eles atiram em pessoas que já 
se renderam, que já estão feridas e sem uma ad-
vertência que permitisse que o suspeito se entre-
gasse. Em contraposição ao quadro, os policiais 
brasileiros são os que mais morrem no mundo. No período 
de cinco anos (2009 a 2013), 1.770 policiais foram mortos 
– 490 apenas no ano de 2013.

Os números acima mostram que ser policial no Brasil é 
lutar uma guerra, literalmente. Além da alta perda em serviço, 
é cada vez mais sensível o sucateamento, o mau treinamento e 
a não valorização da carreira. Tanto que sob o olhar da popu-
lação, em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. foi 
mostrado que, em 2013, 70,1% dos entrevistados dizem não 
confiar na polícia. Isso talvez se deva tanto pelas más práticas 
dos policiais quanto pela baixa aptidão de responder de forma 
satisfatória à contagem de crimes ocorridos.

A profissão de policial é difícil, em particular em Belém, 
porque entre outros fatores está o de que a cidade possui a 
proporcionalmente a maior área de favela dentre as capi-
tais do Brasil e a quarta nacional, onde 54,5% da população 
moram em áreas desse caráter. Ananindeua é a terceira do 
país nesse nível, possui 61,2% da população morando em 
área de favelas e Marituba é a campeã do Brasil nesse que-
sito: 77,2% da população moram em favelas.

Se a Região Metropolitana de Belém possui uma massa gi-
gantesca de excluídos, aonde serviços básicos de cultura, lazer 
e educação não chegam, é natural que o número de crimes 
seja alto e, por conta disso, que o efetivo policial não vença a 
demanda. Reflexo de um quadro defasado de planejamento e 
condução de políticas voltadas à carreira do policial.   

O acesso a educação, cultura e lazer é fundamental para uma 
mudança radical desse quadro de insegurança, principalmente 
a educação política. A ausência de debate político faz gerar um 
vazio de ideias e lideranças. Nesse vazio, surgem candidatos a 
“salvadores da pátria”, que adotam caráter messiânico ou popu-
lista, tornando assim o debate bem rasteiro ou superficial, com 
pouca ou nenhuma solução efetiva do problema, ficando no 
mesmo discurso conservador, pouco progressista.

A educação política será necessária ao povo, face à urgen-
te situação em que se encontra a Região Metropolitana. Fó-
runs locais, regionais e estaduais precisam ser retomados para 
que o povo fiscalize as ações da polícia e atrair políticas que 

apoiem a Segurança Pública. Outro ponto impor-
tante que pode ser tratado nos fóruns é o controle da 
impunidade dos maus policiais, sem a leitura dessa 
caixa preta do sistema de propinas ou torturas será 
impossível avançar na melhora da qualidade de vida, 
tanto do cidadão, quanto do bom policial.

Quais os policiais envolvidos em chacinas? 
Quais são os que extorquem a população? Os que 
fornecem armas para o crime organizado? Sem 
essa investigação, com a população confiante e 
segura para denunciar, será como chover no mo-
lhado ou enxugar gelo. O modelo repressivo de 
segurança pública já não é mais eficiente, faliu.

É necessário aproximar população e polícia, 
incentivar ações participativas com apoio dos re-
presentantes eleitos, criando espaços para o de-
bate aonde o cidadão possa se expressar, contar 
suas angústias e sofrimentos. Os representantes 

do povo fugiram dessa missão e às vezes, não raro ouvir a 
“boca miúda”, casos de políticos que encobertam ações de 
policiais corruptos. Com o debate e práticas ativas, os en-
tes se sentem corresponsáveis pela segurança de cada um.

Achar a ponta desse novelo será difícil, trabalhoso e 
complexo, requer coragem e atitude de todos os atores 
responsáveis, principalmente da classe política e gestora, 
mas a participação segura e efetiva da população é pri-
mordial porque tornará as ações mais consistentes e assim 
afastar aventureiros oportunistas e cheios de populismo 
ralo como Ederes Mauros, Bolsonaros, Joaquins Campos 
e Datenas da vida.
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Polícia na pesca.
E os tubarões?

Fraudes no setor de pesca no Pará são conhecidas há quase 
10 anos. Finalmente, na semana passada, a Polícia Federal 
começou a prender os participantes de uma quadrilha que 

desviava dinheiro público para si e para projetos políticos. O 
surpreendente, porém, é a ausência de personagens que sempre 

foram apontados como os verdadeiros tubarões da história.
Os atingidos são mais a pescada miúda, conforme já apontava uma 

carta anônima enviada ao então senador Mário Couto, em 2009, 
por alguém que dominava integralmente esses negócios ilícitos com 

recursos do governo federal. A mesma carta foi encaminhada também 
ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Aparentemente, 

não teve consequências e só agora deixará de ser inédita.
Apesar de não ter a assinatura do autor, decidi revelá-la, depois 
que me foi enviada por uma fonte jornalística, pelo seu caráter 

profético: tudo que anunciou se concretizou e os fatos apontados 
foram confirmados. Por que o resultado da ação policial foi 

menor do que a dimensão do problema apresentada pelo 
documento? É a pergunta que fica, ao final da sua leitura.

Reafirmando as noticias publicadas 
pela imprensa através de jornais, e 
pelo depoimento do Senador Mário 

Couto no Senado, encaminho esta carta 
para fundamentar mais um pronuncia-
mento e o pedido de investigação pela Po-
licia Federal e Ministério Publico Federal. 
Abaixo, relato o esquema de fraude do se-
guro defeso e o uso da máquina do governo 
federal através da Superintendência Fede-
ral de Pesca e Aquicultura no Pará.

Senhor Senador, todo o esquema é 
comandado pelo superintendente Paulo 
Sergio (Chico), que, através do uso ma-
quina, em beneficio próprio e em prol da 
sua pré-candidatura a deputado estadual, 
vem destruindo com a imagem da pesca 
tanto industrial quanto artesanal no Es-
tado do Pará.

A fraude começou a partir do ano de 
2003, tendo como gerente regional o Senhor 
Esmerino Neri Batista Filho, que, quan-
do assumiu a SEAP (Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca), tinha cadastrado cerca 
de 40 mil pescadores e tinha como seu asses-
sor, com status de chefe de gabinete, o atual 
superintendente Paulo Sergio (Chico), que 
foi o coordenador da sua campanha para de-
putado estadual em 2006, sendo eleito com 
uma votação expressiva do setor pesqueiro, 
principalmente a pesca artesanal. Com isso 
o Sr Paulo Sergio ( Chico) assumiu a Ge-
rencia Regional, aproximadamente em abril 
de 2006, quando deu início à “pororoca do 
defeso” e das licenças de pescas provisórias.

Na gestão do Sr Paulo Sergio (Chico), 
que abrange o período de 2006 até os dias 
atuais, a superintendência tem cerca de 
130 mil “pescadores” cadastrados no Pará. 

Visando a campanha eleitoral de 2010, 
para eleger o atual deputado Miriquinho 
Batista a deputado federal e eleger o atu-
al superintendente Paulo Sergio (Chico) 
a deputado estadual, o número de “pesca-
dores” cresceu de forma proposital, pelo 
esquema de atuação da quadrilha em vá-
rios municípios, que têm ligação política e 
financeira com o superintendente (Chico) 
e com o deputado (Miriquinho Batista).

Discrimino a seguir o esquema execu-
tado por município.

Ponta de Pedras: Colônia de Pesca-
dores Z 24, com o seu presidente, principal 
articulador junto com o superintendente, fun-
ciona da seguinte maneira: o presidente pega 
os documentos de pessoas que são pescadores 
e também de pessoas que não têm nenhum 
vinculo com a pesca, com o objetivo de tirar a 
carteira de pescador ou a certidão provisória, 
para ter direito a receber o seguro defeso, com 
a seguinte condição: que a metade do dinheiro 
será para providenciar a carteira; essa metade é 
para pagar a fraude, quando não é pago a me-
tade para o presidente a carteira é cancelada 
;pelo superintendente para o ano seguinte.

Moju: Colônia de Pescadores Z 81 tem 
relação direta com o deputado estadual Mi-
riquinho Batista e com o superintendente 
da pesca Paulo Sergio (Chico). Foi criada 
no ano de 2007 e até hoje ela serviu para 
fazer campanha, tanto é verdade que o pró-
prio presidente da Colônia, José, Cícero foi 
candidato a vereador nas eleições passada e 
agora quer eleger o deputado estadual Mi-
riquinho a federal e o superintendente da 
pesca a deputado estadual. Hoje, com ape-
nas três anos de existência, tem mais de 2 
mil filiados aptos a receber o seguro.

Limoeiro do Ajuru: Colônia de 
Pescadores Z 46, presidente, Raimundo 
Cavalcante, apoiou a candidatura a depu-
tado estadual Miriquinho Batista trazendo 
aproximadamente 2.000 votos nas eleições 
de 2006, com isso, as suas demandas são 
prioritárias, e é o principal cabo eleitoral 
do dep. Miriquinho Batista e coordenador 
da candidatura do pré-candidato Paulo 
Sergio (Chico).

Breu Branco: Colônia de Pescadores 
Z 53, com seu presidente, Edson Figueira, 
é a colônia que possui cerca de 8.000 pes-
cadores cadastrados na superintendência e 
desses oito mil, 70% são falsos pescadores. 
Por exemplo, moto taxista, dona de casa, 
estudante, comerciante e pessoas de outros 
municípios, que também não têm vinculo 
com a pesca. Exemplo: Tucurui, Cametá, 
Baião. O esquema é o mesmo: o presidente 
traz os processos diretamente para o Chi-
co e ele manda confeccionar as carteiras 
com datas sempre retroativas, de 1 a 2 anos 
atrás, em troca de apoio à sua candidatura 
a dep. estadual e a candidatura a dep. fede-
ral do Miriquinho Batista.

Tucurui: Colônia de Pescadores Z 32, 
presidente, Tio Bebé, secretário da Colônia 
o Sr. Oneildo, acontece o mesmo esquema 
de troca de favores. A colônia, que possui 
cerca de 7.000 pescadores cadastrados na 
superintendência e desses sete mil, 40% 
são falsos pescadores. Por exemplo: moto 
taxista, dona de casa, estudante, comer-
ciante. O esquema é o mesmo: o presidente 
traz os processos diretamente para o Chi-
co e ele manda confeccionar as carteiras 
com datas sempre retroativas, de 1 a 2 anos 
atrás, em troca de apoio a sua candidatura 
a dep. estadual e a candidatura a dep. fede-
ral do Miriquinho Batista.

Abaetetuba: Colônia de Pescadores 
Z 14, presidente, Joaquim. A colônia, que 
possui cerca de 8.000 pescadores cadas-
trados na superintendência e desses oito 
mil, 50% são falsos pescadores. O esque-
ma é o mesmo.

Igarapé Miri: Colônia de Pescadores Z 
15, presidente, Raimundo Velho. A colônia 
possui cerca de 6.000 pescadores cadastra-
dos e desses, 30% são falsos pescadores. O 
esquema é o mesmo, E mais o ex-presidente 
da colônia de pescadores de Igarapé-Miri, o 
Sr Raimundo Pureza, atualmente trabalha 
na superintendência da pesca e é um dos 
coordenadores da candidatura a deputado 
estadual do superintendente da pesca do Sr. 
Paulo Sergio Souza (Chico).

Chaves e Muaná: Colônias de Pesca-
dores Z 22 e Z 59 contrataram um despa-
chante com o nome de José Alberto Santa 
Brígida, que é dono do Palácio dos Bares, 
tem livre acesso na superintendência da 
pesca e ainda é amigo pessoal e coordena-
dor da campanha do Sr Paulo Sergio (Chi-
co), por isso suas demandas têm prioridade. 
A relação é tão direta com o Chico e com 
o Miriquinho que este cidadão montou um 
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escritório em sua residência, que fica situa-
da na travessa Timbó, no condomínio Ser-
gio Cardoso Nº 1348, no bairro da Pedreira, 
para agilizar os processos de seus interesses 
políticos e financeiros. O mesmo cobra de 
pescadores e falsos pescadores uma quantia 
para tirar a carteira de pescador. Associação 
Aspam (Associação dos Pescadores Artesa-
nais de Muaná), que é representada no Mi-
nistério da Pesca pelo Sr. Alberto. 

Cametá: Associação Apamuc, foi cria-
da com a finalidade eleitoral, tanto é ver-
dade que o despachante Cleidinho Teles foi 

candidato a vereador nas eleições passada 
e agora quer eleger o Miriquinho e o su-
perintendente da pesca. Com apenas dois 
anos de existência tem mais de 3.000 filia-
dos aptos a receber o seguro.

Mocajuba: Associação Aspam foi cria-
da com a finalidade eleitoral, tanto é verda-
de que o despachante  Edno foi candidato 
a prefeito do município na eleição passada. 
Com 4 anos de existência tem mais de 4 mil 
filiados aptos a receber o seguro.

Pedimos encarecidamente que o senador 
faça um pronunciamento no Senado o mais 

rápido possível, para que outras informações 
de acordo com a reação dos fatos, sejam en-
caminhadas, pois essas informações citadas 
são apenas relacionados ao seguro defeso. Se 
for necessário, encaminharemos outra carta 
relatando fatos relacionados a improbidade 
administrativa, abuso de poder e assedio mo-
ral, cometido pelo superintendente da pesca 
Paulo Sergio Souza (Chico). 

Sem mais para o momento, espero que 
o setor pesqueiro possa a partir desses fatos 
abominar essas praticas, que têm feito com 
que o setor não avance. 

Juíza vira desembargadora, mas não recebe punição
Valber Luiz Barbosa Duarte, Reginal-

do Lima e Laerço Cruz de Aquino foram 
presos pela polícia em 2009, acusados de 
terem roubado joias no valor de 100 mil 
reais pertencentes a Regilena Lopes Pi-
nho. A polícia recuperou parte das joias 
em poder dos ladrões e convenceu o juiz 
Jorge Luiz Sanches, titular da 6ª vara pe-
nal do fórum de Belém.a manter a prisão.

Regilena ficou indignada quando sou-
be que dois dos três ladrões tinham sido 
soltos. Ela se revoltou principalmente 
porque Laerço Aquino foi o assaltante 
que lhe apontou um revólver. A liberdade 
provisória foi concedida pela juíza Maria 
Edwiges de Miranda Lobato, que assumiu 
interinamente a vara quando Sanches en-
trou em férias. Ela ignorou a manifestação 
desfavorável ao pedido de liberdade do re-
presentante do Ministério Público.

Ao chegar ao fórum para “saber a ra-
zão da soltura de seu carrasco”, Regilena 
Pinho observou que um dos advogados 
dos assaltantes era Lauro de Miranda Lo-
bato, irmão da juíza que soltara os assal-
tantes, sócio no escritório Bentes, Lobato 
& Advogados. Diante dos fatos consta-
tados, a vendedora formalizou reclama-
ção à Corregedoria de Justiça da Região 
Metropolitana de Belém. Só depois dessa 
iniciativa a prisão de Laerço foi nova-
mente decretada.

O relator do processo contra Edwi-
ges, desembargador Leonam Gondim 
da Cruz Júnior, observou que não podia 
deixar de constatar que o sócio do irmão 
da magistrada “só funcionou nos autos, 
exclusivamente, para pleitear a liberdade 
provisória do réu e, diga-se, com êxito, 
justamente no período que a Dra. Maria 
Edwiges respondia pela 6ª Vara Penal”.

A juíza alegou que não percebeu que 
o nome de seu irmão constava na pro-
curação e que não foi ele que atuou no 
caso, mas seu sócio. No entanto, além 
da demonstração de desatenção e falta 
de exação na instrução do processo, seu 
procedimento revelou um insólito inte-

resse pessoal pelo caso. Maria Edwiges 
saiu da sua sala, na 16ª vara, e foi à secre-
taria da 6ª, onde nunca estivera pessoal-
mente, buscar o processo, acompanhada 
pelo irmão. Levou os autos para sua casa 
e, no dia seguinte, devolveu-os com a 
decisão concedendo a liberdade provisó-
ria, “em uma celeridade incomum ao seu 
comportamento”, conforme observou o 
desembargador-relator,

No seu depoimento, a juíza admitiu 
seu empenho para decidir o processo. 
Primeiro pediu por telefone que os au-
tos lhe fossem mandados, mas “em face 
da urgência declinada pelos advogados, 
por se tratar de réu preso”, que mereciam 
prioridade. Como a remessa demorasse, 
”dirigiu-se até a secretaria e pegou os au-
tos, levando-os para sua casa”, conforme 
seu depoimento.

Admitiu que, “com o afã de obter os 
autos para análise, seu irmão, Lauro, per-
maneceu do lado de fora, eis que estava 
carregando a sua pasta, ressaltando que 
tem problema de coluna e não pode car-
regar peso”. Ao retornar ao fórum do dia 
seguinte, a juíza trouxe, já prontos, os al-
varás de soltura.

Giselle de Castro Leão, diretora de se-
cretaria da 6ª vara, disse ter sido esta “a 
primeira vez que presenciou o procedi-
mento de um magistrado se dirigir até a 
secretaria para retirar o processo a fim de 
despachar”. E que Edwiges “não despa-
chou nenhum dos processos de réus pre-
sos durante o período em que respondeu 
pela 6ª vara penal”, de um mês.

Os testemunhos de funcionários do 
cartório levaram o desembargador-re-
lator a concluir que o processo do in-
teresse do escritório do irmão da juíza 
“obteve tratamento diferenciado com 
relação aos outros processos de réus 
presos, demonstrando, sem dúvida, o 
comprometimento da imparcialidade” 
de Maria Edwiges Lobato. “Ora, se o co-
mando é impingir celeridade aos feitos, 
que sejam todos tratados de igual ma-

neira”, observou o desembargador Leo-
nam Gondim Júnior.

Concluiu ele: “Não se pode dizer que a 
magistrada adotou procedimento correto 
quando, incontestavelmente, demonstrou 
o seu interesse pessoal em despachar ex-
clusivamente o processo daquele réu pre-
so, Laerço Cruz de Aquino e, segundo ela, 
não percebeu que seu irmão figurava na 
procuração como advogado da parte”. Res-
salvou a circunstância de que a atitude da 
juíza “não causou prejuízos irreparáveis, 
até porque, posteriormente, a custódia do 
réu foi restabelecida”, mas reconheceu a 
caracterização da falta de isenção de âni-
mo da julgadora para atuar no processo.

Na conclusão da análise, sugeriu a 
aplicação, por escrito e reservadamente, 
da pena de censura a Maria Edwiges de 
Miranda Lobato, “tendo em vista o seu 
procedimento incorreto no exercício da 
função”. O tribunal decidiu por unani-
midade, com a aprovação do Ministério 
Público, adotar a sugestão do relator, em 
acórdão publicado em 2010. Mas foi ne-
cessário realizar quatro sessões para con-
seguir quorum. Seis desembargadores se 
declararam suspeitos.

De posse do processo administrativo, 
o Ministério Público do Estado ajuizou 
ação civil pública contra a juíza, que era ti-
tular das varas dos crimes de imprensa, de 
consumo e tributária. Ontem, o juiz Elder 
Lisboa Ferreira da Costa, da 1ª vara da Fa-
zenda Pública no fórum de Belém, extin-
guiu a ação por considerar que não ficou 
caracterizada a improbidade, por não ter 
havido dolo da parte da juíza nem preju-
ízo para o erário. E que ela não podia ser 
julgada outra vez pelo mesmo delito, pelo 
qual foi punida com a censura, além de a 
decisão anterior ter transitado em julgado.

Da proposição da ação pelo MP até a 
decisão de 1º grau, a juíza foi promovida 
a desembargadora – e por merecimento. 
Seu irmão, que estava sempre ao seu lado 
em seu gabinete e nas audiências, inclusive 
quando ela não estava presente, morreu.
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MEIO SÉCULO DE JORNALISMO

Amazônia: um imenso
almoxarifado nacional

Como conseguir escrever matérias 
realmente críticas, que traduzissem a re-
alidade do que acontecia na Amazônia, 
em plena ditadura? Essa pergunta foi 
feita muitas vezes ao longo do período 
em que o governo censurou a imprensa 
brasileira, principalmente depois da edi-
ção do AI-5, no final de 1968. 

Para mim, a resposta foi encontrada 
na apuração direta dos fatos, enquanto 
eles estavam acontecendo, e na docu-
mentação oficial ou legal: nos diários ofi-
ciais, nos balanços, nos relatórios e nos 
estudos com patrocínio oficial. Aprendi a 
ler, traduzir e interpretar números, situ-
ando-os em contextos humanos.

Como o governo podia interditar 
matérias que reproduziam dados produ-
zidos pelo próprio governo? Louve-se a 
manutenção de uma burocracia pública 
que levava a sério a sua missão, manifes-
tando-se através de trabalhos com rigor 
científico e técnico, imunizados à simples 
interdição política. Ou era preciso con-
traditar esses estudos ou impedir que eles 
fossem realizados. Uma vez existentes, 
estavam no mundo.

A questão era encontrar esse mate-
rial, geralmente arquivado ou ocultado. 
Alguns dos déspotas do regime militar 
queriam preservar a sua memória, dis-
tinguindo-a das atrocidades da ditadu-
ra. Daí apadrinharem uma consciência 
crítica no estamento técnico, do qual o 
mais expressivo era o Ipea, que cresceu 
com maior ênfase na época em que João 
Paulo dos Reis Velloso foi o ministro do 
planejamento.

Este texto, escrito em 1978 para a 
revista especializada CJ Arquitetura, 
de São Paulo, é exemplificativo desse 
método e da existência de reportagens 
críticas sob a censura estatal, especial-
mente quando tratavam de temas polê-
micos, como a ocupação da Amazônia. 
Reproduzo a seguir uma primeira parte 
da íntegra, que, por sua extensão, ocu-
paria muito espaço.

Pode-se dizer que a Amazônia é 
uma espécie de almoxarifado nacional: 

dela tudo se retira e pouco se repõe.. 
Seus recursos, por isso, são permanen-
temente dilapidados.

Embora receba significativos inves-
timentos públicos (10 bilhões de cru-
zeiros no quinquênio de vigência do 
II PDA – Plano de Desenvolvimento 
da Amazônia), suspeita-se que da re-
gião saia mais dinheiro do que entra. 
Em cinco anos, entre 1969 e 1973, a 
Amazônia exportou duas vezes e meia 
mais do que importou e ainda assim 
teve um déficit de quase um bilhão de 
cruzeiros. Segundo os dados do Anu-
ário Econômico-Fiscal do Ministério 
da Fazenda, que cobrem esse período, 
a Amazônia importou quase 3,2 mi-
lhões de toneladas de produtos vin-
dos do exterior, que lhe custaram 3,4 
bilhões de cruzeiros, e exportou 7,5 
milhões de toneladas, com os quais só 
conseguiu 2,4 bilhões de cruzeiros.

Ao bilhão de cruzeiros de déficit 
acumulado na balança comercial em 
apenas cinco anos, seria necessário 
acrescentar os prejuízos existentes nas 
relações de troca entre a região e as 
áreas mais desenvolvidas do próprio 
Brasil. Mas essas estatísticas inexistem. 
Sabe-se, contudo, através de dados for-
necidos pela Sunab (Superintendência 
Nacional de Abastecimento), que o 
Pará – detentor de saldo no comércio 
exterior – gastou todas as divisas ga-
nhas com as exportações na compra de 
nove gêneros alimentícios em outras 
regiões brasileiras.

De acordo com levantamento re-
alizado pelo Banco da Amazônia em 
1975, o movimento de mercadorias da 
região com o resto do país, no período 
entre 1960 e 1970, registrou déficit acu-
mulado de 1,1 bilhão de cruzeiros.

Todas as precárias estatísticas dis-
poníveis mostram que, apesar dos fan-
tásticos investimentos feitos ou pro-
gramados, a região está cada vez mais 
pobre e desigual, com uma acentuada 
concentração da riqueza. Dos 600 esta-
belecimentos comerciais que existiam 

no Estado do Amazonas em 1970, 263 
estavam em Manaus. A capital concen-
trava 80% do pessoal ocupado, 93% do 
valor total de salários pagos e 94% do 
valor da produção. Tudo por causa da 
Zona Franca, que é também a causa do 
prejuízo da Amazônia entre exportação 
e importação.

Entre 1950 e 1970, a taxa de ocu-
pação econômica da região baixou de 
31,5% para 28%, indicando um núme-
ro crescente de pessoas fora do proces-
so produtivo. A população potencial-
mente ativa subiu de 975 mil em 1950 
para 1.915.000 duas décadas depois, 
mas a população economicamente ati-
va (isto é, aquela que realmente está 
trabalhando), apesar de crescer a taxa 
ligeiramente maior, de 379 mil para 859 
mil, não representou incremento do 
processo produtivo capaz de responder 
aos novos desafios da economia.

Em 1972, a renda per capita do 
habitante da Amazônia era de apro-
ximadamente mil cruzeiros, menos 
da metade da média nacional. Entre 
1955 e 1968, o crescimento dessa ren-
da foi de 2,1% ao ano, contra 2,4% 
2,4% entre 1949 e 1958, ainda segun-
do o relatório do Basa.

Mesmo quando se analisa um caso 
mais específico, as estatísticas não se 
mostram favoráveis, como no Pará, 
apontado como o Estado de melhores 
perspectivas na Amazônia. É nele que 
estão sendo implantados 73 dos 169 
projetos industriais que recebem in-
centivos fiscais da Sudam (Superinten-
dência do Desenvolvimento da Ama-
zônia), representando investimento 
de 3,7 bilhões de cruzeiros. Também é 
no Pará que se localizam 94 dos 334 
projetos agropecuários aprovados pela 
Sudam, com investimento previsto de 
2,2 bilhões de cruzeiros.

O Pará abrigará, igualmente, alguns 
dos maiores projetos de mineração do 
país, como o de Carajás, para a expor-
tação de 20 milhões de toneladas de 
minério de ferro por ano. Como o de 
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Trombetas, que, até o final desta déca-
da, estará exportando cinco milhões 
de toneladas de bauxita. E o da Albrás/
Alunorte, que colocará no mercado in-
ternacional 320 mil toneladas anuais de 
alumínio metálico e mais 1,1 milhão de 
toneladas de alumina. Juntos, esses três 
projetos representam investimento de 
cinco bilhões de dólares, quase 90 bi-
lhões de cruzeiros.

Não deixa de ser paradoxal que todo 
esse esforço econômico tenha represen-
tado tão pouco até agora. Houve apenas 
uma espécie de rearranjo, que apenas 
agravou ainda mais os problemas re-
gionais, sobretudo quanto à tendência 
para a monocultura. Os 167 projetos 
industriais e agropecuários destinados 
pela Sudam ao Pará, aos quais foram 
incorporados quase 3,5 bilhões de cru-
zeiros de incentivos fiscais (dinheiro 
oriundo da renúncia do governo ao 
imposto de renda dos investidores), 
não representarão mais do que 24 mil 
empregos diretos. E os resultados dos 
projetos de mineração deverão ser ain-
da mais concentrados.

Um estudo realizado pelo Idesp 
(Instituto do Desenvolvimento Eco-
nômico e Social do Pará, pertencente 
ao governo do Estado) mostrou que 
enquanto a taxa de crescimento anual 
da renda interna, entre 1965 e 1973, foi 
de 6,5% (passando de 6,4 bilhões parta 
10,6 bilhões de cruzeiros), a população 
deve ter crescido 3,5%, admitindo en-
tão o incremento da renda anual per 
capita de 3%, ritmo que considera ainda 
baixo. Caso persista, o Pará le-
vará mais de 25 anos para ape-
nas dobrar a renda média dos 
seus habitantes, notoriamente 
baixa. A taxa de 3% não chega 
a alcançar metade da atingida 
pelo Produto Interno Bruto per 
capita do Brasil em 1970 (de 
6,4%, constata o Idesp).

Esses números são a con-
sequência lógica do “modelo” 
de desenvolvimento adotado 
na Amazônia? Aparentemente, 
sim. Até o final dos anos 60, os 
técnicos e as autoridades acre-
ditavam que a melhor forma de 
promover o desenvolvimento 
seria através da substituição 
das suas importações, incen-
tivando a industrialização das 

matérias primas locais. Assim, dos 121 
milhões de cruzeiros liberados pela 
Sudam até 1968, Cr$ 66 milhões se 
destinavam às indústrias.

Em 1970, exatamente 20 anos de-
pois de um discurso histórico pronun-
ciado pelo presidente Getúlio Vargas, 
lançando as sementes da Spvea (Supe-
rintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia) e do planeja-
mento regional no Brasil, o presidente 
Garrastazu Médici anunciava, em Ma-
naus, o fim da antiga concepção sobre 
o desenvolvimento da Amazônia, via 
substituição de importações. Advertiu 
que o atraso e a pobreza dessa região – 
assim como o Nordeste – têm repercus-
sões negativas que chegam a prejudicar 
fortemente a produção e a economia do 
Centro-Sul”.

Segundo a nova ótica 
revelada pelo general 
Médici, a Amazônia pre-
cisaria ser transformada 
em mercado consumi-
dor com efetivo poder 
de compra para que 
assim: 1) participasse 
substancialmente do 
mercado interno brasi-
leiro; 2) contribuísse 
“para a diluição dos cus-
tos de produção indus-
trial”; 3) incrementasse 
a sua produtividade a 
fim de “fornecer maté-
rias primas à indústria 

do Centro-Sul”.

O governo federal não poderia 
mais esperar que os trabalhos de re-
velação científica dos recursos natu-
rais e potencialidades econômicas da 
Amazônia fossem concluídos: precisa-
va integrar imediatamente a região ao 
país, para ampliar o mercado consu-
midor das indústrias do Centro-Sul e 
garantir-lhes o fornecimento de certas 
matérias primas ou insumos básicos 
existentes na Amazônia.

A tradução mais nítida dessa nova 
orientação só surgiu quatro anos de-
pois, através do segundo Plano de 
Desenvolvimento da Amazônia, o ca-
pítulo regional do II PND. Ele definia 
a Amazônia como uma “fronteira tro-
pical” destinada a fornecer matérias 
primas (madeira, carne, minérios) 
para a “região moderna do país ou 
exportar produtos já aceitos no mer-
cado internacional (castanha, pimen-
ta-do-reino, guaraná, madeira, pesca-
do), contribuindo assim para acelerar 
a industrialização da região moderna 
(e não a sua própria) e o ingresso de 
divisas no país.

A Sudam foi encarregada de por 
em prática essa política. Em 11 anos, 
ela aprovou 548 projetos para a Ama-
zônia, sendo 334 agropecuários e 169 
industriais. Comprometeu com eles 
e os demais – de serviços básicos, 
agroindustriais e setoriais – Cr$ 11,7 
bilhões, dos quais Cr$ 5,7 bilhões já 
liberados.

Os privilégios dados à agropecu-
ária desencadearam imediatamente 

uma corrida às terras da Ama-
zônia, que provocou elevação 
de mais de 500% nos preços 
das terras (ainda assim, bara-
tas). Essa corrida fez com que 
poderosos grupos econômicos 
adquirissem terras, principal-
mente no Pará e Mato Grosso, 
como Volkswagen, Bradesco, 
Bamerindus, Liquifarm, Swift, 
e pessoas como o ex-ministro 
Severo Gomes, o ator Tarcísio 
Meira e o milionário americano 
Daniel Ludwig, apontado como 
o homem mais rico do mundo. 
Imensas propriedades, como a 
do próprio Ludwig, no vale do 
rio Jari, que se estende por 3,6 
milhões de hectares, surgiram 
em poucos anos.
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Curió depõe
sob “vara”

O Pará será cada vez mais
colônia energética do pais

O Programa de Investimentos em 
Energia Elétrica vai consolidar a po-
sição do Pará como a principal pro-
víncia energética do país. Prevê inves-
timentos de 186 bilhões de reais, ao 
longo de 28 meses, entre agosto deste 
ano e dezembro de 2018, data do en-
cerramento do mandato da presiden-
te Dilma Rousseff, que dessa forma 
manifesta a intenção de se manter no 
cargo até o fim.

Mesmo que a crise antecipe sua 
saída, porém, dificilmente o planeja-
mento feito durante o seu governo, 
que se materializou no PAC 2, a se-
gunda etapa do Programa de Ace-
leração do Desenvolvimento, virá a 
ser modificado. Em relação à região 
norte, as alterações feitas na diretriz 
central, estabelecidas no governo do 
general Geisel, são apenas cosméticas 
desde o II Plano de Desenvolvimen-
to da Amazônia (PDA) para 1975/79. 
A Amazônia continua a ser uma pla-
taforma de lançamento de recursos 
naturais para o exterior, com função 
colonial.

Do total do plano energético, R$ 
116 bilhões se destinam a obras de 
geração de energia e R$ 70 bilhões a 
transmissão. Em ambos os setores, o 
Pará é líder. O governo federal preten-
de executar os projetos das hidrelétri-

cas de São Luiz do Tapajós, que seria 
a quarta maior do Brasil e a sexta do 
mundo, com oito mil megawatts, e 
Jatobá, a 10ª maior do ranking nacio-
nal, com quase 2,4 mil MW.

Essas duas usinas, que colocarão o 
rio Tapajós na condição de principal 
fonte de energia nova no país pelos 
próximos anos, exigirão investimento 
de quase R$ 60 bilhões, mais da meta-
de do que está previsto no programa 
até 2018. Assim, Belo Monte, São Luiz 
e Jatobá, todas no Pará, irão bater 
em R$ 100 bilhões de investimento. 
Nunca um Estado brasileiro recebeu 
investimento em geração de energia 
desse porte.

Onde irá parar toda essa energia? 
No centro-sul. Dos R$ 70 bilhões or-
çados para a transmissão de energia 
por todo país, R$ 20 bilhões serão 
gastos para levar a energia do Tapa-
jós e do Xingu até Minas Gerais e São 
Paulo. Apenas um volume residual fi-
cará no Pará.

Mesmo porque não há nenhuma 
política - federal e, muito menos, es-
tadual - para o uso local dessa enorme 
adição de energia nova. O Pará se tor-
nará o maior produtor de energia e o 
maior exportador de energia bruta do 
Brasil (com escala mundial pelo seu 
volume). Mais colonial impossível.

A juíza da 1ª vara federal de Brasília, 
Solange Salgado, não aceitou o atestado 
médico que lhe enviou de Marabá o coro-
nel da reserva do Exército Sebastião Ro-
drigues de Moura como justificativa para 
não comparecer à audiência na qual devia 
depor, no dia 14, para falar sobre a guer-
rilha que o Partido Comunista do Brasil 
instalou no Araguaia, nos anos 1970, com-
batida e extinta pelo governo militar.

Sem qualquer contemporização, a ju-
íza expediu mandado de condução co-
ercitiva contra Curió, que foi levado a 
Brasília pela Polícia Federal. Diante da 
magistrada, o militar da reserva, que se 
celebrizou como o major Curió, na re-
pressão à guerrilha e na organização do 
garimpo de ouro de Serra Pelada, aguen-
tou um depoimento de 10 horas, que se 
encerrou às 11 da noite.

Não parecia abalado ao confessar que 
matou Antônio Theodoro Castro, codino-
me Raul, e Cilon Cunha Brun, o Simão. 
Também indicou o local onde os corpos 
foram enterrados por um capataz, que es-
colheu para executar o serviço. Sustentou 
que não executou os dois guerrilheiros. 
Matou-os porque tentavam fugir.

Suas declarações reavivaram a bus-
ca pelos corpos ainda desaparecidos de 
guerrilheiros, que deverá ter desdobra-
mentos nas próximas semanas. Nada 
haveria se a juíza do caso se sujeitasse 
a aceitar atestados médicos graciosos e 
se deixasse imobilizar pela leniência. Fe-
lizmente ainda há integrantes do poder 
judiciário que se limitam a cumprir a lei, 
sem identificar a quem. É o procedimen-
to que dá dignidade à justiça.

Tive exemplo dessa altivez quando 
indiquei o então presidente da Vale, Ro-
ger Agnelli, como minha testemunha em 
processo instaurado contra mim pelos ir-
mãos Ronaldo e Romulo Maiorana Júnior. 
Agnelli, o executivo que por mais tempo 
(10 anos) dirigiu a mineradora, fugiu das 
audiências, mas a juíza de uma vara cível 
do Rio de Janeiro ameaçou recorrer à con-
dução forçada se ele faltasse a mais uma 
audiência. Ele acabou indo, embora tenha 
negado a verdade dos fatos. Importa me-
nos. O importante foi ter sido constrangi-
do a descer da sua pompa e circunstância 
para depor, como qualquer mortal.
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Acidente do boiadeiro: 
a justiça se manifesta

Desta vez foi providencial a ação 
da justiça para conter os absurdos e 
desencontros de mais de duas sema-
nas após o naufrágio do navio libanês 
Haidar no porto de Vila do Conde, 
que provocou a morte de 4.900 bois e 
reteve em seus porões 730 toneladas 
de óleo diesel marítimo. O enquadra-
mento de tantos acontecimentos veio 
com a sentença (do dia 19) do juiz Ruy 
Dias de Souza Filho, titular da 6ª vara 
da justiça federal em Belém, mas res-
pondendo pela 9ª vara.

Ele não aceitou interditar todos os 
píeres do porto, responsável por 80% 
da receita da CDP, a empresa federal 
que o explora, e a principal via de ex-
portação da Amazônia. Os ministérios 
públicos – federal e estadual – mais a 
defensoria pública estadual queriam 
essa medida drástica para prevenir a 
ampliação da poluição do rio e servir 
de pressão sobre a CDP e as duas em-
presas privadas responsáveis pela car-
ga e o seu transporte para que tomas-
sem medidas mais rápidas e eficazes. 
Mas era o típico caso em que o remé-
dio podia matar o paciente.

O juiz agiu com muito maior bom 
senso, prudência e rigor com as 
ordens que expediu. Ele exigiu 
que os três réus retirem em 48 
horas (a partir da intimação da 
sentença) as carcaças dos ani-
mais que se desprenderam do 
Haidar e, ainda estão espalha-
das pela região.

Cobrou, no prazo de três 
dias, que comprovem a defi-
nição e aprovação de plano e 
cronograma, nos moldes apon-
tados pelo Ibama, para a salva-
tagem do óleo ainda armaze-
nado na embarcação e para a 
remoção do óleo já espalhado 
pela região; e também para a 
salvatagem (o salvamento, na 
linguagem náutica) das carcaças 
ainda contidas na embarcação.

Determinou ainda o início 
imediato do fornecimento, às 

famílias atingidas pela agressão ecoló-
gica, de 80 litros de água mineral por 
mês, para consumo direto e, em 72 ho-
ras, o fornecimento de máscaras contra 
pó e odores, abastecimento que deverá 
ser mantido pelo prazo mínimo de 60 
dias, ou até que as três empresas acio-
nadas “logrem demonstrar, mediante 
estudos técnicos, que as águas e o ar 
impactados retornaram às suas caracte-
rísticas naturais, a ser comprovado em 
juízo ou até ulterior deliberação”.

Ruy Dias fixou multa diária de 5 mil 
reais “em caso de descumprimento das 
providências ordenadas”.

Foi um conjunto de providências 
satisfatórias para a emergência, que se 
agravou porque ninguém dispunha de 
um plano de ação para o caso de aci-
dente com carga viva. Quantos milha-
res (ou milhões) de bois já não foram 
exportados pelo Pará em 14 anos de ati-
vidade crescentemente intensificada?

Ao que se saiba (e não se sabe tudo 
nesse setor), nunca houve acidente de 
expressão. Essa normalidade, mais 
produto do acaso do que da adoção de 
providências acautelatórias, parece ter 
anestesiado a atenção e anulado a cons-

ciência dos órgãos públicos com atu-
ação portuária e no controle do meio 
ambiente sobre o risco potencial dessa 
atividade.

Quando o desastre se consumou, 
numa escala chocante, todos trataram 
de sair atrás do prejuízo e, alguns, da 
reparação da consciência pesada. O 
que levou a certos exageros, irracionali-
dades e preciosismos no tratamento do 
gravíssimo acidente. Como privar de 
receita o órgão que, independentemen-
te da apuração das responsabilidades e 
das culpas, teria que dispor de recur-
sos para se antecipar nas providências 
até ser ressarcida no que for obrigação 
alheia (do dono da carga, do operador 
do embarque e da seguradora).

Felizmente o juiz federal repôs a si-
tuação num padrão lógico e eficaz para 
que, uma vez indenizados os prejuízos, 
reparados os danos e restabelecida a sa-
nidade geral no ambiente e nas pessoas, 
finalmente se decida transformar em lei 
um plano diretor sério e competente, 
que tarda de há muito, para o perigoso 
distrito industrial de Barcarena. Pode 
não parecer, mas ele já é um dos mais 
importantes do Brasil.



- JORNAL PESSOAL Nº 595 • OUTUBRO DE 2015 • 2ª qUiNzENA12

m
em

ór
ia

do
 C

ot
id

ia
no

ANUNCIANTES

Dos 9.948 centímetros de espaço total com 
que O Liberal circulou pela primeira vez, em 
15 de novembro de 1946 (completará 70 anos, 
portanto, em 2016, se seus donos não atrapa-
lharem a cronologia), com seis páginas, 3.055 
centímetros eram de publicidade. Era uma boa 
média, devida, sem dúvida, ao poder do seu 
dono, o caudilho Magalhães Barata, em torno 
do qual gravitou a política paraense entre 1930 
e 1959 (e, como resíduo de poder, sobrevive à 
sua morte até hoje).

Os produtos comercializados nessa época 
evidenciavam a dilapidação, pelo governo do 
marechal Dutra, das reservas em dólar que o 
Brasil acumulou durante a guerra, na ditadura 
de Getúlio Vargas, com importações de supér-
fluos e gastos exagerados, sem a menor preo-
cupação pela produção industrial nacional. A 
maioria das empresas ainda era controlada por 
portugueses e descendentes, mais de um sécu-
lo depois da cabanagem.

Eram os anunciantes:
• Banco Moreira Gomes, que funcionava na rua 
15 de novembro, a Wall Street de Belém.
• Ferreira Gomes, Ferragista, que começou a 
funcionar em 1842, grande importadora de 
material de construção e eletrodomésticos. No 
anúncio, as geladeiras oferecidas eram Kelvi-
nator, os rádios e toca-discos Zenith. Vendia 
bicicletas inglesas e americanas.
• Victor C. Portela, estabelecido na rua 29 de Se-
tembro, revendedor das máquinas de escrever 
Underwood.
• Ferreira de Oliveira & Sobrinho, na João Al-

fredo, importadores e exportadores (na reali-
dade, o comércio era feito mais com o sul do 
Brasil do que com e exterior), que diziam ter 
“grandes armazéns de fazendas e miudezas”. 
Dispunham dos “vapores” Parintins e Simão 
Bitar para o transporte das mercadorias.
• Anúncio de página inteira do Balneário Cris-
tal, de Zeno Ferreira. Era telegráfico: “Passe suas 
tardes no Balneário Cristal”. E nenhuma outra 
informação. Provavelmente um pessedista que-
rendo ajudar o partido, o PSD, do qual o jornal 
era o porta-voz.
• Sorveteria Americana (na 28 de Setembro, jun-
to ao cinema Íris), especializada “em cremes, sor-
vetes, refrescos e picolets”. Aceitava encomendas 
“a preços módicos”.
• Loja Rianil, na João Alfredo, oferecendo “o que 
a Cidade Maravilhosa está usando em tecidos de 
alta moda”.
• Fábrica de artefatos de couro Triunfo (na Santo 
Antonio), que possuía “bolsas de crocodilo, cin-
tos, pastas, porta-notas e outros artigos em cou-
ros de répteis”. Também vendia couro de crocodi-
lo “por atacado e a varejo”.
• Importadora de Ferragens, “a maior organiza-
ção do Norte do Brasil”, com sete lojas em Be-
lém e uma filial no Rio de Janeiro. Garantia ter 
conseguido “firmar-se no conceito do público, 
pelo seu sistema de comerciais”. Comprando 
diretamente nas fontes produtoras, “obtém des-
contos e bonificações, os quais distribui com sua 
numerosa clientela, vendendo mais barato do 
que quaisquer outras casas”. Era a única distri-
buidora de fabricantes como Hild Floor Machi-
ne, Sun Oil, The Charlock Packing, The Eletric 
Storage Battery e outros fabricantes americanos.

FESTA

Carlos Gonzaga, o “rei do 
twist” (a dança da moda), se 
apresentou na sede da sucur-
sal paraense do Automóvel 
Clube do Brasil (nos altos do 
edifício Palácio do Rádio, na 
avenida Presidente Vargas), 
em 1962. Ao som da orques-
tra de Orlando Pereira e com 
Guilherme Coutinho ao vi-
brafone, que era novidade.

ABUSADOS

No final de 1960, a 
polícia decidiu iniciar 
uma “rigorosa repressão” 
contra os indivíduos “que 
comparecem às casas de 
espetáculo com a finalidade 
exclusiva de abusar de 
senhoras e senhoritas que 
ali vão, principalmente 
às vesperais”. Uma 
“turma especializada de 
investigadores” seria enviada 
a todos os cinemas, com 
ordens de agir contra os 
Dons Juans, “que serão 
presos e removidos para a 
Central de Polícia, ficando 
à disposição da Chefia”.

PROPAGANDA

Efeitos da 
cerveja

Cerveja da família, servida no 
almoço caseiro? Pois era o caso 
da Malzbier da Brahma, nes-
te anúncio de plena época de 
guerra, em março de 1945. Era 
uma cerveja com baixo teor 
alcoólico, doce, gostosa e “alta-
mente nutritiva”, por causa do 
malte puro. Mas o que tem a ver 
com a piscadela da esposa para 
o cavalheiro que passa ao lado e 
a sugestão maliciosa, “Você não 
sabe o que está perdendo... (não 
tomando as refeições”)? Pois é, 
tempos de sub e mal entendidos.
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FOTOGRAFIA

A história omitida
Em 1983, pouco depois das 10 da noite, eu 
apresentava, “ao vivo”, um programa de entrevistas 
na TV Liberal, que levava o meu nome e durava 
mais de meia hora, num buraco aberto na 
programação da TV Globo por Romulo Maiorana. 
Havia chamadas na própria televisão e no jornal, 
que também reproduzia as principais declarações 
dos entrevistados, geralmente três.
Aqui, o secretário municipal Paulo Elcídio 
Nogueira (já falecido) e o advogado (agora 
desembargador) Milton Nobre. Não dá para 
identificar o terceiro personagem nem me 
lembro dele, mas talvez seja o advogado Antonio 
Nogueira.
Registro o fato porque ele foi totalmente 
ignorado no álbum que a TV Liberal produziu 
da sua história, apagando dela um momento 
importante, mas incômodo aos sucessores de 
Romulo, não muito fieis ao legado do pai.

PLANTONISTAS

Veja-se só a qualidade dos mé-
dicos que davam plantão no pron-
to-socorro da 14 de Março em um 
dia de março de 1945: Álvaro Nas-
cimento, Vladimir Santana, Saint-
Clair e Odmar Barata, auxiliados 
pelos internos Almir Pereira, Car-
los Costa e Leonel Bogéa.

Nesse mesmo dia eram plan-
tonista na Central de Polícia os 
delegados Poti Fernandes e Reis 
de Carvalho. Célio Lobato estava 
na ronda, com o comissário Ei-
mar Machado. Na perm    anên-
cia, o comissário Matos Guerra e 
o escrivão Salazar.

COMÍCIO

O Partido Trabalhista Brasileiro realizou, em 1947, 
uma imponente “marche-aux-flambeaux” (em francês 
mesmo, apesar do trabalhismo), saindo do Largo de São 
Braz e percorrendo as avenidas Independência (Maga-
lhães Barata) e Nazaré, até o Largo da Pólvora (praça da 
República) para um “comício monstro”, com o qual encer-
rou a campanha eleitoral. 

REMO

O Clube do Remo, ameaçado de perder parte do terreno 
do seu estádio de futebol, por causa de dívida com a justiça 
do trabalho, em março de 1955 bateu a cumeeira da sua nova 
sede, na avenida Nazaré, ainda imune aos passivos do clube. 
Foram madrinhas do ato as rainhas Marly Braga Rodrigues, 
Laís Farah e Nelma Age.

ENERGIA

“Com constrangimento”, a diretoria da Força e Luz do 
Pará, empresa estadual, anunciava, em 1965, que iria sub-
meter a população de Belém a um racionamento de energia. 
Teria que dar manutenção em uma das suas usinas termelé-
tricas, que funcionava ininterruptamente desde 1946. Seu 
rendimento estava cada vez menor: seu consumo de óleo au-
mentara 42% e prenunciava o colapso da máquina, que, de 
420 gramas que precisava para gerar um quilowatt, agora es-
tava exigindo um quilo. Belém ainda dependia de máquinas 
velhas e desgastadas para ter energia precária e insuficiente.

CÂNCER

No dia 17 de setembro de 1965 o navio Spencer, da com-
panhia inglesa Booth Line, atracou no porto de Belém tra-
zendo uma carga preciosa: uma bomba de cobalto, com a 
qual o Hospital Ofir Loyola (já então Hospital dos Servido-
res do Estado) iniciaria o tratamento do câncer.Era “o úni-

co instrumento que faltava ao Hospital para dar início ao 
tratamento de uma das doenças que maiores controvérsias 
tem provocado no mundo científico e para a qual não foi 
descoberto um remédio preventivo”.

O aparelho foi comprado no Canadá de uma firma lo-
cal que venceu a concorrência pública internacional. O 
processo de legalização da operação levou 10 anos e no 
período o valor do aparelho triplicou. Mesmo assim, a Sp-
vea (antecessora da Sudam) assegurou os recursos neces-
sários para a aquisição.

A bomba foi recebida no cais do porto pelo médico Jean 
Bitar, diretor do hospital, Cauby Cruz, assessor jurídico da 
Spvea, e Coaraci Cruz e Edmundo Alcântara.
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Miele, o artista alienadoJornalista e escritor

Os jornalistas da minha gera-
ção, quando em atividade profis-
sional, dificilmente iam além dos 
textos publicados periodicamente 
nos veículos em que trabalhavam. 
Pareciam exauridos pela tarefa de 
acompanhar o cotidiano e, nele, 
identificar as novidades que emer-
giam na rotina dos acontecimen-
tos. Uma vez em casa, atividades 
outras, menos a escrevinhação. E 
uma vez aposentados, pernas pro 
ar que ninguém é de ferro.

Álvaro Martins é exceção. Em 
2011 ofereceu à sociedade um li-
vro de pesquisa histórica meti-
culosa, Moedas para a revolução 
do povo: a solução cabana para o 
meio circulante. Agora penetra, 
pela primeira vez, na seara da fic-
ção com Fale com Celestina – Para 
ler, meditar e chegar à conclusão 
antes chegada. uma bem cuidada 
edição da Empíreo (135 páginas). 
O subtítulo sugere o que é o ro-
mance: um jogo inteligente com 
palavras e enredos por um autor 
que leu muito (e ainda lê) e quer 
partilhar sua inventiva.

O que esperar agora de Álva-
ro? Muito. A lamentar, seu irmão, 
o grande jornalista Álvaro Rodri-
gues, não estar mais entre nós para 
apreciar o livro e se emocionar 
com o tributo que Álvaro lhe pres-
tou, justo e dignificante.

Luiz Carlos Miele dizia de Walter 
Avancini, seu amigo de infância e com-
panheiro de carreira artística, que era o 
“mais temido diretor da TV brasileira pela 
esquerda (festiva)”. Podia usar essa defi-
nição para si. Profissional que criou um 
campo próprio para atuar e nele brilhou 
intensamente, nunca teve esse talento re-
conhecido pela esquerda. Era alienado, 
dedicado apenas a viver a vida, sem uma 
“mensagem” política. De certa forma foi 
tratado assim até a morte, no dia 14.

No entanto, teve papel destacado nas 
origens da televisão no Brasil e no mun-
do do espetáculo, onde, dentre as muitas 
virtudes que exige, nem sempre o caráter 
está entre as necessárias. Miele se valeu 
do seu bom humor, da excelente memó-
ria, da vida intensa e do bom gosto, para 
escrever Poeira de estrelas, livro publica-
do em 2004, com “histórias de boemia, 
humor e música”.

Delas selecionei estas, simples e hi-
lárias, dos primórdios da TV, para ho-
menagear o autor e brindar meus lei-
tores com “causos” que me levaram às 
gargalhadas e me fizeram agra-
decer a Deus por ter sido con-
temporâneo de alienados mara-
vilhosos, como Miele:

“Teledrama Três Leões apre-
senta Orfeu do Carnaval, dire-
ção de David Conde. No final, 
Eurídice Maximira Figueiredo 
morre. Sonoplastia sobre música 
de Tom e Vinícius: ‘Mulher ama-
da, martírio meu. É madrugada, 
sereno dos teus olhos já correu’. Eurí-
dice devia estar completamente morta, 
como convém aos que morrem. Mas 
não. Na queda da nossa heroína, parte 
das suas lindas coxas ficaram [ficou] à 
mostra. E, enquanto a câmera avança-
va para o final emocionante, Eurídice, 
morta, mas preocupada com a censu-
ra da época, ajeitou a saia para cobrir 
aquele pingo de erotismo. No teledrama 
seguinte, tivemos o cuidado de encerrar 
o programa com um cadáver que usas-
se calças compridas, e o escolhido foi o 
Francisco Negrão, grande praça, gran-
de amigo, ótimo ator, péssimo dentista. 
Pois não é que, no final da apresentação, 
depois de permanecer o mais morto 
possível, no momento em que entraram 

os créditos de encerramento, o cadáver 
simplesmente se levantou, limpando a 
poeira da roupa e perguntando: ‘Então, 
como é que eu fui?’ Foi para onde todo 
mundo o mandou, é claro.

Novo corte para o canal 5 de São Paulo.
A TV Paulista apresenta Hit Parade, 

direção de Leonardo de Castro. A músi-
ca colocada em terceiro lugar é Babalu, 
na interpretação de Johnny Mathis. É 
claro que não havia grana para os ca-
chês internacionais, a Ângela Maria es-
tava em Portugal, o negócio era alguém 
dublar a música. Eu fui o escolhido.Es-
colhido e maquiado de mulato, vestido 
com aquelas blusas com as mangas bu-
fantes. Cubano, pero no mucho.

Como eu conhecia tudo de Mr. Ma-
this, foi mole. E eu lá: ‘Babalu, babalu 
ayé”. No fim daquela maravilhosa inter-
pretação, alguém me puxa pelo braço e 
me enfia numa Kombi:

– Vai direto pro Pacaembu, que faltou 
um locutor comercial.

O jogo era Brasil e Argentina, estreia 
do Pelé na seleção. Assim que eu chego 

na cabine, me avisam:
– Ô garoto, cada vez que a 

bola sair pela linha de fundo, 
você lê o seu texto.

E eu lá, maquiado de mulato, 
vestido de rumbeiro e dizendo: 
‘Pneus Goodyear, triple tempera-
dos 3t’. Mas a torcida, que já me 
viu  a cabine é pertinho do públi-
co – não perdoa: ‘fala, veado’.

De volta aos estúdios. No dia 
seguinte, foi a vez da apresentação de um 
drama de guerra, que mostrava a campa-
nha brasileira na Itália. Numa das cenas 
de batalha, eu, que fazia uma pequena 
participação como ator, tive que matar 
um nazista. O rifle falhou na hora, quer 
dizer, eu mirei certinho, mas o tiro, cujo 
ruído deveria vir de fora da cena, não 
pintou. O jeito foi improvisar:

– Meu capitão, o inimigo foi abatido. 
A coronhada, mas foi.

Foi melhor do que aconteceu em ou-
tra série, quando, depois de falharem 
faca e revólveres, um dos atores deu 
um pontapé no bandido, que brilhante-
mente retrucou enquanto desabava no 
chão: ‘Maldito tu que me mataste com 
tua bota envenenada’”.
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MEU SEBO

Os livros e suas circunstâncias
Até hoje, não fiz uma compra sequer pela 

Estante Virtual, o imenso portal de livros 
usados do Brasil na internet. Mesmo quando 
chego a um sebo da vida real, mantenho-me a 
distância prudente da seção relacionada à Es-
tante Virtual. Sei que ali os preços serão mais 
de antiquário, que comercializa livros raros, 
cobrando mais caro exatamente por isso, do 
que de um ponto de venda de livros usados.

A Estante Virtual, ao congregar a quase to-
talidade dos sebos do Brasil num supermerca-
do virtual, passou a prestar um serviço de uti-
lidade pública. Gerou efeitos positivos, com 
seus quase inevitáveis danos colaterais, como 
o nivelamento pelo alto dos preços, e semeou 
certa confusão nos critérios de avaliação dos 
livros. Para mim é mais uma referência, uma 
fonte de informação. 

Não é só porque ir pessoalmente a um 
sebo permite encontrar preços melhores, so-
bretudo ao negociar descontos com o dono, 
e desencavar raridade perdida no meio (ou, 
melhor ainda, na confusão) de livros amon-
toados, mas examinar fisicamente o volume.

Um livro que flui de uma família para um 
local de venda traz consigo a sua história, seja 
da própria família, se ela foi a única proprie-
tária do bem, como das que se sucederam na 
trajetória daquele volume. Ele contém ainda 
informações preciosas para uma ampla pes-
quisa, como as anotações à margem do tex-
to, dedicatórias, marcadores e outros objetos 
deixados entre folhas. Quanto mais antiga é, 
mais importante se torna essa marginalia.

Provavelmente jamais realizarei um pro-
jeto que imaginei muitos anos atrás: escrever 
uma história do livro através dele próprio, 
como materialização do que o circundou du-
rante a sua peregrinação entre os homens. 
Mas espero, nesta seção (mais uma?!), ao me-
nos partilhar certas descobertas com meus 
leitores.

A primeira está contida no livro de Leila 
Cravo, Passagem secreta, livro memorialísti-
co (de 105 páginas), publicado em 1979 pela 
editora Rocco, do Rio de Janeiro. O exemplar 
que comprei foi dedicado à (também baiana) 
cantora Maria Bethânia, irmã de Caetano Ve-
loso: “Papai [o artista plástico Mário Cravo] 
a descreveu como doce, meiga e colírio dos 
olhos dele. Por isso que este livro alivie tam-
bém seus olhos e acentue sua meiguice. Um 
grande abraço”.

KOESTLER
O zero e o infinito foi publica-

do (com 191 páginas) pela Editora 
Globo, de Porto Alegre (com filiais 
em São Paulo e no Rio de Janeiro) 
num ano caprichosamente bem 
propício: 1964. O principal per-
sonagem desse romance, escrito 
pelo húngaro Arthur Koestler, N. 
S. Rubachov, é uma das vítimas 
dos “processos de Moscou”, farsa 
judiciária que Stálin forjou para se 
livrar de toda oposição e liquidar 
com milhares de pessoas, talvez na 
maior perseguição política da his-
tória humana.

Em 1964, quando Koestler tinha 
59 anos, o Brasil daria partida a um 
processo semelhante na sua forma, 
embora sem a mesma dimensão 
da catástrofe stalinista. Os simu-
lacros de julgamento, transferidos 
da justiça comum para a militar (o 
tribunal especial da Rússia), sob a 
espada da doutrina de segurança 
nacional, foram idênticos.

Li O zero e o infinito com a mes-
ma sofreguidão febril de O iogue e 
o comissário, para mim o melhor de 
Koestler (no mesmo nível de A Con-
fissão, de Arhur London). A edição 
da Globo gaúcha (hoje absorvida 

pela Globo do Jardim Botânico) saiu 
na excelente Coleção Catavento, em 
formato menor, bem cuidada, com 
texto integral e tradução fiel, confor-
me garantia o selo.

O livro que tenho foi adquiri-
do na Livraria Manduri, que ficava 
(porque não existe mais) na rua da 
Consolação, 265, em São Paulo. 
Tem dedicatória  para Dulce, da-
tada de 23 de dezembro de 1982, 
ano da volta das eleições diretas 
para os governos dos Estados. Diz:

“Este livro é o relato do conflito 
interior que todos vivemos.

Sua história (ou estória) é, tal-
vez, uma das causas principais do 
meu “não desânimo” em não ter 
sido vitorioso nestas eleições. Afi-
nal, o que é a vitória fora de nós 
mesmos?

Feliz Natal e Próspero Ano 
Novo, são os votos do” (seguindo-
se a assinatura, ininteligível, mas 
com um K no sobrenome). Quem 
terá sido o candidato derrotado em 
São Paulo, que recorreu a Koestler?

Sem dúvida ele sabia do que es-
tava tratando. Nascido em Buda-
peste e criado em Viena, Koestler 
foi jornalista no Oriente Médio, 
depois de ter exercido várias ati-
vidades, de agricultor a vendedor 
ambulante, dos dois lados do con-
flito, dos dois lados do conflito, 
em brasa até hoje. Em seguida foi 
combatente na guerra civil espa-
nhola, resistente contra o nazismo 
em Paris e integrante da frente in-
formativa das nações aliadas con-
tra Hitler. Nunca foi da academia. 
Um tipo de intelectual que se tor-
nou ave rara no mundo atual.

Retirei um pequeno trecho do 
livro dele na esperança de que esti-
mule o leitor a procurá-lo, mesmo 
que seja nos sebos:

“Ocorreu-lhe uma inscrição que 
havia lido no portão do cemitério 
de Errancis, onde jaziam Saint-Just, 
Robespierre e seus dezesseis com-
panheiros decapitados. Constava 
de uma palavra: Dormir”.



Maria José: poeta
Maria José Vasconcelos Carepa 

atribui “remotamente” sua poesia ao 
pai, promotor público em Monte Ale-
gre, onde nasceu. Ele proporcionava à 
filha e a toda família “constantes au-
dições de música clássica ao piano, as-
sim como comentários sobre poesias”. 
Sempre leu e escreveu poesias, mas só 
se dedicou a uma atividade constante 
e com alguma intenção de publicação 
quando já tinha mais de 66 anos.

Em 2008 publicou Voz e silêncio, 
que reúne, em 90 páginas, o que ela 
produziu entre 2001 e 2007. Embora 
durante esse período tenha subme-
tido seus textos a “especialistas da 
área”, felizmente essa revisão não teve 
o efeito de prejudicar o que é mais ca-
tivante nos versos de Maria José: um 
tom espontaneamente confessional, 
apurado por uma sensibilidade culti-
vada desde a infância.

A mãe da ex-governadora Ana Júlia 
Carepa foi uma das mulheres mais bo-
nitas do Pará. É uma beleza de boneca, 
de padrão europeu, 
como se pode cons-
tatar pela fotografia 
da primeira comu-
nhão, aos oito anos, 
e já mulher feita, em 
idade não identifica-
da. Mas não anexou 
essas imagens por 
vaidade. O livro traz 
também uma foto da 

velhice, que, como no ditado popular, 
não comprometeu a beleza de origem 
da personagem. Além dos 80 anos, o 
que se pode esperar de uma criatura 
inteligente e madura é que esteja em 
paz com o seu tempo.

Com sua condição atual, Maria 
José parece estar de acordo. Seus ver-
sos, porém, são a manifestação da sua 
insatisfação com a própria história e 
suas circunstâncias. Ela ama, admira, 
observa, vive intensamente, mas com 
intensidade maior nos sonhos e atra-
vés da escrita.

Certamente inibida pela condição 
da mulher numa sociedade patriar-
cal e conservadora, seus idílios se 
confinaram na sua cabeça e no seu 
coração. Os melhores momentos da 
sua poesia são na vivência do que foi 
proibido ou reprimido, na desbraga-
da ânsia de uma mulher linda e apu-
rada por um canal de expressão ade-
quado, que não veio – ou veio tarde, 
ainda que não tardiamente.

A atriz
Yoná Magalhães figurou numa das 

mais belas cenas do cinema que vi na 
minha vida. Como Rosa, ela beija o 
cangaceiro Corisco (Othon Bastos), do 
bando de Lampião, enquanto a câmera 
gira em torno deles, num trilho impro-
visado para que por ele corra a câmera 
na mão e ideia na cabeça de Gláuber 
Rocha, ao som de Villa Lobos, no filme 
Deus e o Diabo na Terra do Sol. O filme 
ficou pronto exatamente em 1964 e foi 
exibido pela primeira vez alguns dias 
antes do golpe milita

Algumas das vezes em que vi o filme 
foi para me encantar de novo pela cena 
– intensa e lírica, forte e sublime, suja 
e pura. Dois grandes atores em cena 
e um diretor cuja imaginação cresceu 
tanto que tirou seus pés da terra antes 
que sua alma o acompanhasse.

Yoná morreu no dia 20, aos 80 
anos, sempre bonita e irradiante. Uma 
das maiores atrizes brasileiras.

Tia Mariza
Lembro cada detalhe daqueles momentos, que ficaram 

inesquecíveis. Sentado ou deitado no chão, ouvia as trans-
missões dos jogos da Copa do Mundo de 1958 pelo rádio. 
Ao lado das irmãs Mariza e Marília, que costuravam ou fa-
ziam alguma coisa, não sem olhar para mim e perguntar se 
eu queria alguma coisa, se estava bem e gentilezas outras. Eu 
estava no céu ao lado das duas mulheres, Mariza bem mais 
velha do que Marília, sem aparentar a diferença. Era intenso 
meu amor platônico por elas, por sua beleza, pela atenção 
que tinham por mim.

Eu caminhava duas quadras e meia pela rua Veiga Cabral, 
onde moravam a meio caminho da Padre Eutíquio, dobrava à 
esquerda, na ainda deslumbrante avenida 16 de Novembro, com 
suas altas palmeiras imperiais (todas derrubadas), caminhava 
mais um pouco e chegava ao sobrado do tio Carlos Cunha, tal 
qual até hoje, exceto por um muro que lhe foi adicionado.

Ainda ia fazer nove anos, mas a paz daqueles tempos me 
permitia ir a pé para todos os lugares próximos. E o melhor 
era aquela casa cheia de vida, alegria e carinho. Tio Carlos 
era um homem plural, sempre alegre, generoso, acolhedor, 
que o golpe de um acidente com o navio da sua empresa de 
navegação matou.

Marília casou e morreu cedo. Tia Mariza Leite Cunha 
sempre foi a viúva do marido que tanto amou, independente, 
decidida e bonita até o fim dos seus dias, abreviados na quin-
zena passada. Por esses caprichosos desencontros da vida, 
só soube da sua morte pelo convite para a missa de sétimo 
dia, que li no jornal retardatário algumas horas depois da 
celebração. 

Ela se foi mansamente, como do seu estilo, mas a memó-
ria dos dias encantadores de 1958 me acompanhará até que 
toque a chamada para mim.


