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No dia 25 do mês passado, Jaime No-
gueira trocou tiros com o soldado da 
Polícia Militar Vítor Cezar de Almei-
da Pedroso. Foi um confronto casu-

al. Jaime, mais conhecido por Pocotó, praticava 
um assalto com mais dois comparsas, um deles 
menor. O militar, que não estava de serviço nem 
fardado, tentou impedir o assalto. Levou a pior 
no tiroteio e morreu.

Pocotó, de 28 anos, que é de classe média, foi 
levado para o Hospital Geral da Unimed para 
tratar dos ferimentos, usando seu plano de saúde 

Estava numa enfermaria, no 2º andar do prédio, 
localizado no mais valorizado bairro de Belém, o 
Umarizal, protegido por um segurança do hos-
pital do lado de fora, mais dois PMs e um agente 
prisional ao lado da sua cama.

Treze homens encapuzados renderam os se-
guranças do hospital, enquanto oito deles subi-
ram os dois lances da escada, entraram na enfer-
maria, imobilizaram os três agentes da segurança 
pública e deram 13 tiros em Pocotó. Fizeram o 
caminho inverso, se juntaram aos outros cinco e 
fugiram em motocicletas, sem serem incomoda-

SEGURANÇA

A quem mais temer?
Os episódios de violência crescente, tanto de criminosos sem limites 
para suas ações, ou de policiais que abusam do seu poder, deixam 

a sociedade alarmada e indefesa. A segurança pública do Pará vive 
uma crise de comando, definição e clareza. Como resolvê-la?
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dos. Fizeram o “serviço” 24 horas de-
pois da morte do PM.

Até hoje a polícia não identificou 
nem prendeu qualquer membro do gru-
po. Várias horas depois da execução, o 
secretário de segurança pública admitiu 
que a polícia não estabelecera até então 
qualquer nexo entre a morte do crimi-
noso e uma possível vingança dos cole-
gas do soldado da Polícia Militar.

Segundo ele, todas as linhas de in-
vestigação estavam sendo considera-
das. Entre elas, a possibilidade de uma 
vingança entre bandos rivais, sem qual-
quer participação de militares. “Seria 
uma leviandade não considerá-la”, dis-
se o general Jeannot Jansen, oficial da 
reserva do Exército.

O secretário disse que o ato devia 
ser tratado como crime hediondo, tal 
a sua violência. Quando lhe pergunta-
ram se não era uma vingança de outros 
militares, ele desconversou. Mas quan-
do um repórter suscitou a hipótese de 
uma vingança entre bandidos, ele foi 
mais enfático. Só faltou afirmar que era 
a principal pista da polícia.

No entanto, essa hipótese não pode 
ser sequer cogitada – e ainda mais pela 
autoridade responsável pela segurança 
pública. Quem iria se vingar de um as-
saltante comum, que, com seu bando 
com mais dois acompanhantes, se saiu 
mal num assalto e no sequestro, termi-
nando por balear um soldado da Polí-
cia Militar que estava na chamada cena 
do crime por casualidade?

Quem organizaria uma operação 
com tantos, tão bem armados e apa-
relhados integrantes, determinados a 
invadir um hospital para matar o acu-
sado de ser o responsável pelo assassi-
nato do PM, antecipando-se à investi-
gação, que caberia à polícia judiciária, 
e aos seus desdobramentos?

E, estendendo a vingança, sair ati-
rando em pessoas aleatoriamente en-
contradas pelo seu caminho, em dois 
bairros da periferia da cidade, em 
noite avançada, quando os “cidadãos 
de bem” estão em casa (com medo da 
polícia e dos bandidos?), deixando o 
saldo de três mortos e um ferido?

Os detalhes da ação merecem ser 
considerados. Os executores de Po-
cotó agiram profissionalmente ao 
imobilizar um segurança particular e 
três policiais. Podiam matar o homem 

que procuravam com um ou dois ti-
ros, mas exageraram. Não tiveram 
a menor consideração pelos demais 
pacientes do hospital, alarmados por 
tantos disparos num ambiente fe-
chado e inesperado para esse tipo de 
acontecimento. Foi a primeira execu-
ção a tiros dentro de um hospital na 
capital do Estado do Pará.

Além de disseminar o terror num 
local de recolhimento de pessoas do-
entes, os homens encapuzados esta-
vam certos de que não haveria reação, 
nem depois que agissem. E tinham ra-
zão: os policiais demoraram a tomar 
uma iniciativa. De certa forma, aliás, a 
demora persiste até hoje, o que leva a 
sociedade a especular sobre conivên-
cia da corporação.

Se a afronta à lei por justiceiros pes-
soais é intolerável em qualquer caso, 
numa sociedade democrática, é ainda 
mais abominável na forma selvagem 
adotada pelos invasores do hospital. 
Ao extrapolarem todos os limites, os 
homens que mataram Pocotó deviam 
sofrer uma busca rigorosa e incansá-
vel. Só assim o poder público daria a 
todos o recado indispensável, de cortar 
na própria carne e punir os matadores, 
quaisquer que eles tenham sido – poli-
ciais, sobretudo.

Se o aparato de segurança fez cor-
po mole, caberia ao elo superior de co-
mando mudar essa situação. Quando 
se tornou evidente que a maior auto-
ridade pública encarregada da questão 
faria melhor permanecendo calada do 
que dizendo o que declarou o general 
Jannot, especulando sobre matança en-
tre quadrilhas, então o melhor é substi-
tuí-la – e imediatamente.

Com sua entrevista de logo depois 
dos fatos, o militar provou, mais uma 
vez, não ter condições de permanecer 
como secretário de segurança pública 
do Pará, independentemente dos méri-
tos e qualidades da sua carreira, que fi-
zeram o governador tucano ir buscá-lo 
para dirigir o caótico e selvagem setor 
de segurança pública do Pará. 

Mas a manifestação do comandan-
te-em-chefe da Polícia Militar e todo 
o poder público estadual, o governa-
dor Simão Jatene, tardou. E quando 
ele rompeu o inquietante silêncio, sua 
manifestação não foi por uma cadeia 
de emissoras de rádio e televisão, mas 

por seu facebook, no fim da manhã do 
dia 29, quatro dias depois da morte do 
soldado Vítor Pedroso e dois dias após 
a execução do seu suposto assassino.

Como atesta o próprio facebook, 
falou, acima do governador, o cidadão 
Jatene. Formalmente, portanto, o go-
vernador ainda deve à sociedade para-
ense uma declaração oficial.

Na sua mensagem pela internet, 
Jatene lamentou as ocorrências. Infor-
mou ter tomado todas as providências, 
manifestando uma convicção: “Tenho 
acompanhado os trabalhos de investi-
gação e estou certo que a nossa polícia 
identificará os culpados, que responde-
rão pelos seus crimes na justiça”. Essa 
previsão ainda não se cumpriu.

A partir daí, prevaleceu a política 
sobre a segurança pública, a posição 
do governador sobre os interesses da 
sociedade. Jatene se julgou no dever 
(ou direito) de alertar “sobre cer-
tos comportamentos, aparentemente 
inexplicáveis, que tem [têm] usado 
os tristes episódios, para disseminar 
boatos e tecer inverdades, que, além 
de nada contribuírem para a resolu-
ção dos casos, parecem querer acirrar 
ânimos e tirar o equilíbrio necessário 
nessas horas, inclusive daqueles que 
têm a missão de fazer valer a estabili-
dade social e a justiça”.

A quem se dirigiu a mensagem, que 
não identificou destinatário? A respos-
ta vem através da exemplificação desse 
comportamento, na divulgação de in-
formação “absolutamente infundada e 
despropositada, de que o governo re-
meteu “coroa de flores” para a família 
de um dos responsáveis pela morte do 
policial Pedroso. Mesmo sem saber o 
que pretende o autor ou autores de tal 
ideia, duvido que qualquer bom moti-
vo enseje semelhante atitude”.

Novamente o recado não apontou 
o destinatário, mas é óbvio que Jatene 
se dirigiu aos seus inimigos políticos. 
Qual o maior deles? O senador Jader 
Barbalho e seu grupo de comunica-
ções, à frente Diário do Pará.

De fato, o jornal faz campanha 
sistemática contra o governo tucano. 
A recíproca é verdadeira: a adminis-
tração Jatene e seu principal aliado, o 
grupo Liberal, da família Maiorana, 
fizeram uma declaração de guerra ao 
grupo Barbalho. Travam batalhas em 
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todas as frentes: jornalística, comer-
cial e política.

O que é o interesse público diante 
dessa radical e obsessiva disputa pelo 
poder absoluto? Os dois lados perde-
ram o senso de equilíbrio, as medidas 
da realidade e a diretriz do interesse 
público. A violência das ruas tem seu 
equivalente na violência dos gabinetes 
privilegiados.

Diante da gravidade da situação, 
seria de esperar que os dois lados de-
clarassem uma trégua, sem deixar de 
exercer suas funções, mas realizan-
do-as pelos parâmetros da verdade, e 
procurassem combinar esforços para 
favorecer a sociedade.

Mas isso já virou utopia no Pará? É 
impossível, mesmo sob trégua, aproxi-
mar necessidades gerais de pontos em 
comum para que a política não seja, 
para o ignorado cidadão, algo equiva-
lente à criminalidade?

No mesmo dia em que Pocotó foi 
morto, o sargento Alberto Rebelo Ne-
ves, da Polícia Militar, foi baleado na 
cabeça em circunstâncias semelhan-
tes: tentou evitar um assalto mesmo 
não estando de serviço nem fardado, 
segundo o comando da corporação. 
Outra versão, a primeira que circulou, 
diz que os assaltantes identificaram o 
militar ao passar de carro em frente 
à oficina mecânica em que ele estava, 
voltaram e o balearam.

No dia 6, o sargento saiu do estado 
de coma e deixou a UTI do Hospital 
Metropolitano, em Ananindeua, onde 
permanece internado, mas com pers-
pectivas de alta. Segundo informações 
de fontes não oficiais, os homens que 
atiraram no militar já foram identifica-
dos, mas seus nomes não foram divul-
gados. Nem eles foram presos.

Depois de dias de temor e pânico 
causados por uma onda de boatos atra-
vés da internet, de que nova chacina 
ocorreria, como vingança pela morte do 
militar, reiteradas vezes informada, o si-
lêncio sobre as investigações é anormal.

O aparato de segurança do Estado 
foi novamente colocado à prova. Por 
dois lados: pela insegurança da popula-
ção, que já não sabe mais a quem temer, 
se aos bandidos, cada vez mais violen-
tos, ou se ao abuso de poder dos poli-
ciais; e pela revolta dentro da corpora-
ção, que se julga exposta a riscos mais 

graves por falta de apoio do governo.
O repórter de O Liberal pediu a opi-

nião do comandante geral da Polícia 
Militar, identificado apenas por “co-
ronel Campos” (seu primeiro nome é 
Roberto, o mesmo do pai, que também 
foi coronel da PM) sua opinião sobre 
a informação dada pela Associação de 
Cabos e Soldados da corporação, de 
que 19 militares já morreram neste ano.

O coronel Campos fez reparo à es-
tatística. Disse que cinco desses mortos 
foram vítimas de acidentes de trânsito. 
Assim como não perguntou o nome 
do comandante, o repórter também 
não pediu ao entrevistado um escla-
recimento importante: esses acidentes 
de trânsito aconteceram em missão? 
Ocorreram porque os policiais, em suas 
viaturas, perseguiam criminosos? Ou 
eles foram acidentados em sua vida de 
paisanos, fora do trabalho?

Sejam 19 ou 15 os PMs que mor-
reram antes que o ano completasse 10 
meses, é um número assustador. Tem 
semelhança com os óbitos de militares 
no conturbado Rio de Janeiro, que tem 
exatamente o dobro da população do 
Pará. Significa dizer que a morte para 
os PMs paraenses tem o dobro do grau 
de risco dos seus colegas cariocas.

As causas são várias, desde o impre-
visto no exato cumprimento do dever, 
em defesa da sociedade, para isso ex-
pondo sua vida, como dever de ofício, 
até acidentes em operações mal expli-
cadas. De qualquer maneira, as baixas 
na força armada estatal são enormes e 
dizem bastante sobre o que está acon-
tecendo nas ruas da capital paraense - e 
por todo Estado.

O governador Simão Jatene presti-
giou, com sua presença, a posse do co-
ronel Roberto Campos, em 9 de janeiro 
deste ano, no cargo que seu antecessor 
ocupara por três anos. Manifestou en-
tão seu  desejo que o novo comandan-
te “consiga se impor o desafio de viver 
todos os dias do seu comando como se 
fosse o primeiro e o último. O primeiro, 
porque é fundamental ter a capacidade 
de se emocionar com as coisas sim-
ples, e o último porque, a medida em 
que o tempo se esgota para nós, nossas 
urgências aumentam. E a sociedade 
tem urgências que precisam ser enca-
radas por todos nós”, disse Jatene, com 
seu estilo floreado, abstrato e vazio de 

conteúdo por trás de palavras bonitas e 
conceitos decentes.

Mas até agora quase não se vê a sua 
presença nem o toque da sua condi-
ção de comandante-em-chefe da cor-
poração. Por uma ironia bem tucana, 
o governador se apoderou da sede da 
Polícia Militar, num vasto conjunto de 
prédios e áreas que fora da Aeronáutica, 
na esquina da Almirante Barroso com 
a Doutor Freitas, ao lado da luxuosa 
sede do poder judiciário, arrebatada ao 
seu uso original, de escola de artífices, 
quando os líderes paraenses, sempre 
déspotas, também eram esclarecidos.

Ali, imita o que o governador Jader 
Barbalho fez com a sede da Emater, 
na avenida Augusto Montenegro, para 
onde se mudou, abandonando o Palácio 
Lauro Sodré, tradicional sede do poder 
executivo estadual, no centro antigo da 
cidade: criou seu bunker e se isola do 
povo e da vida real, protegido pela guar-
da na entrada e a muralha em torno.

O coronel Campos prometeu, nove 
meses atrás: “Acima de tudo vamos 
buscar melhorar os serviços prestados 
à comunidade. Cada vez mais quere-
mos ouvir as pessoas, e isso, com cer-
teza, vai ser uma das marcas da PM a 
partir de agora. Queremos que a polícia 
seja valorizada pela própria sociedade 
e vista como uma parceira. E para isso, 
também vamos capacitar e aprimorar 
nossos policiais”.

De lá para cá, 19 efetivos da Polí-
cia Militar morreram em ação. Ou 14, 
como ele se permitiu corrigir o repór-
ter do jornal, de olho nas estatísticas 
e, quem sabe, sem o mesmo cuidado 
pela realidade, Ou tem sustentação sua 
crença de que “Todo esse problema 
surge com o tráfico de droga”.

O problema existe e é sério. Mas 
agora virou um selo, ao qual se recorre 
para carimbar tudo, servindo de jus-
tificativa ou pretexto para violências 
físicas e manipulação de informação. 
Contra ou a favor dos protagonistas, 
mas, invariavelmente, à margem da 
sociedade.

MAIS UMA MORTE
A matéria já estava pronta quando, 

no sábado, 7, mais um PM foi morto, 
o 21º neste ano e o 18º em menos de 
25 dias, segundo a contabilidade do 
Diário do Pará. Desta vez foi o cabo 
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Na morte do empresário, outro flagrante de drogas

Hélio Nascimento Souza, de 52 anos. 
Aparentemente foi um latrocínio: dois 
homens o abordaram quando ele che-
gava de motocicleta na invasão em uma 
passagem no bairro Pratinha II, ponto 
vermelho da cidade. Os homens pare-
ciam estar aguardando o militar, que 
vinha acompanhado por outra pessoa, 
também de moto.

Um dos homens deu dois tiros no 
militar pelas costas. Uma bala, a que 
deve ter sido fatal, o atingiu na nuca. 

O matador levou o dinheiro que o 
cabo carregava numa mochila e fu-
giu na moto dele. Até agora a polícia 
não prendeu os criminosos nem os 
identificou.

Desta vez, a história parece mais 
complicada. O militar estava apo-
sentado, mas foi reconvocado. Tra-
balhava na administração do co-
mando geral da Polícia Militar. Mas 
tudo indica que agia como seguran-
ça particular para uma empresa que 

vendia os carnês da loteria Carimbó 
dá sorte. Era a razão das suas visi-
tas frequentes e no mesmo horário 
ao local em que foi morto. Apesar de 
não estar fardado, carregava arma de 
serviço, um revólver calibre 380, que 
seu assassino levou. 

As aparências indicam mais la-
trocínio do que um acerto de contas. 
Mas o ataque pelas costas pode signi-
ficar que o criminoso aproveitou para 
executar o militar.

Em 28 de fevereiro João de Deus Pin-
to Rodrigues, de 27 anos, morreu duran-
te uma festa privada na boate Element, 
em Belém. Ele teria sido sufocado pelo 
próprio vômito, provavelmente depois 
de ter consumido uma quantidade exa-
gerada de droga, que pode ter sido um 
similar (de qualidade muito inferior) do 
LSD, atualmente o mais consumido pe-
los que têm condições de pagar de 30 a 
40 reais por cada dose.

O fato foi pouco noticiado pela im-
prensa, que diariamente explora esse 
tipo de morte, provavelmente porque 
João era filho de um dos donos do gru-
po Líder, no qual tinha a posição de di-
retor comercial.

A apuração policial do caso tomou 
o rumo de Jefferson Michel Miranda 
Sampaio, que participou da festa e foi 
apontado como o vendedor da droga 
usada por João Rodrigues. Ele foi pre-
so dois meses depois da morte do em-
presário, flagrado com seis petecas de 
cocaína, 10 comprimidos de ecstasy e 
vários pedaços de papel da droga usa-
da como sendo LSD. Michel continua 
preso e o processo já está pronto para 
ser sentenciado na vara de combate ao 
crime organizado de Belém.

Se for condenado, Michel poderá 
responder a outro processo, o que apura 
a morte de João Rodrigues. Nesse caso, 
ele poderia ser acusado de crime cul-
poso (sem a intenção de matar), por ter 
sido o responsável pelo fornecimento da 
droga que provocou a morte do empre-
sário. Por isso, é decisiva a prova de que 
ele é realmente traficante de droga e o 
autor da venda dentro da boate.

A polícia montou a operação de 
invasão da casa em que Michel mora, 

num condomínio fechado na aveni-
da Augusto Montenegro, depois que 
diz ter recebido denúncia informando 
que no carro dele havia droga. Michel 
já estava sendo monitorado como o 
provável fornecedor da droga. Houve 
tempo para que os policiais obtivessem 
um mandado judicial, que não tinham 
quando chegaram ao portão do condo-
mínio, no dia 24 de abril. 

A polícia alegou que naquele mo-
mento tinha que agir de imediato por-
que a denúncia dizia que a droga es-
tava naquele momento no automóvel 
Honda Civic de Michel. Logo, bastaria 
vasculhar o carro para checar a proce-
dência ou não da informação. Mas os 
quatro policiais, um dos quais encapu-
zado, quebraram o cadeado de acesso 
à residência, a invadiram e dela trou-
xeram Michel, sob a ameaça de um 
revólver.

Os pais do rapaz disseram que o car-
ro foi vasculhado na ocasião e nenhu-
ma droga encontrada. Mesmo que esse 
testemunho não seja correto, o proce-
dimento da equipe policial contrariou 
as normas de procedimento. Os agen-
tes podiam ter tomado a síndica, com a 
qual conversaram na portaria, para tes-
temunhar a vistoria no carro, fazendo-a 
diante da própria família, sem precisar 
fazer a invasão do domicílio. 

Não tendo promovido o flagrante, 
que dependia da verificação do carro, 
fizeram pior: levaram Michel preso e o 
carro dele para a seccional do comércio, 
onde só então procederam à busca pela 
droga e a encontraram. Nesse momento, 
o flagrante perdeu a sua validade e a pri-
são se tornou abusiva. Mas a ação pros-
seguiu, foi inteiramente acatada pelo 

Ministério Público do Estado e agora o 
preso será sentenciado.

Seria a repetição do flagrante de trá-
fico de droga que levou à prisão dos do-
nos do 8 Bar Bistrô, dois meses depois, 
pela mesma equipe policial, que viria a 
ser submetida a inquérito disciplinar ad-
ministrativo e teve seu ato anulado pelo 
juiz Flávio Leão, por ilegalidade? Há in-
dícios positivos, que precisam ser urgen-
temente apurados para que novamente 
inocente seja punido por uma ação abu-
siva da polícia.

Enquanto essa apuração não se re-
aliza, convém aos órgãos de segurança 
levar em conta a decisão recente do Su-
premo Tribunal Federal de que só é lícita 
a invasão de domicílio pela polícia para 
a para busca de drogas, sem mandado 
judicial, mesmo em período noturno, 
quando amparada em fundadas razões, 
devidamente justificadas posteriormen-
te, que indiquem que dentro da casa 
ocorre situação de flagrante delito, sob 
pena de responsabilidade disciplinar, ci-
vil e penal do agente ou da autoridade e 
de nulidade dos atos praticados.

Esse foi o entendimento definido, na 
semana passada, por maioria da corte, 
ao apreciar recurso extraordinário no 
qual estava em causa se policiais podem 
entrar em domicílios para fazer buscas 
de drogas, sem mandado judicial. O re-
lator do recurso foi o ministro Gilmar 
Mendes, acompanhado por Celso de 
Mello, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, 
Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa We-
ber e Dias Toffoli.

O ministro Marco Aurélio, votou 
pelo provimento do recurso. Segundo o 
site jurídico Conjur, o caso envolve um 
homem condenado a sete anos de prisão 
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depois que a Polícia Federal apreendeu 
mais de oito quilos e meio de cocaína 
dentro de um carro estacionado na ga-
ragem da sua casa. Em 2007, depois de 
uma denúncia anônima, a PF passou a 
investigar uma transportadora de Ron-
dônia e decidiu abordar um dos cami-
nhões no momento em que seguia pela 
BR-364. Foram encontrados na carroce-
ria 11 pacotes com quase 25 kg de droga. 
esmo sem mandado de busca e apreen-
são, os policiais,foram à casa do proprie-
tário da transportadora, depois das sete 
horas da noite.Encontraram mais cocaí-
na e sacos de aniagem semelhantes aos 
flagrados no caminhão.

Para o Ministério Público, autor da 
denúncia, ficou claro que os pacotes es-
tavam guardados com o propósito de 
venda. Relata o Conjur que o relator 
do processo não encontrou no acórdão 
recorrido, a não ser a palavra do mo-
torista, qualquer elemento probatório 
de que havia drogas na casa do conde-
nado. Gilmar Mendes entendeu que os 
policiais deveriam, antes de fazer bus-
cas na casa, pedir à justiça autorização 
para o procedimento.

Para essa decisão, se baseou no inciso 
11, do artigo 5º, da constituição. Segun-
do o dispositivo, “a casa é asilo inviolável 
do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do mora-
dor, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, du-
rante o dia, por determinação judicial”.

No entendimento do ministro Mar-
co Aurélio, não há provas no caso con-
creto que aponte para o cometimento 
permanente de crime. “Quanto mais 
grave a imputação do crime, maior deve 
ser o cuidado das franquias constitucio-
nais. Caso contrário, vamos construir, 
na Praça dos Três Poderes, um paredão 
para consertar o Brasil.

O decano Celso de Mello, em seu 
voto, observou que o artigo 33 da Lei 
de Drogas, configura como delito per-
manente manter entorpecentes em de-
pósito. Ele disse ainda que o artigo 303 
do Código de Processo Penal considera 
como situação de flagrância aquele que 
estiver cometendo crime permanente-
mente. Está aí a diretriz para o procedi-
mento da polícia em todo país, já que a 
decisão do STF tem repercussão geral, 
devendo ser acatada pelos magistrados 
de grau inferior.

Está conforme esse entendimento 
a sentença do juiz Flávio Sánchez Leão 
sobre o processo instaurado contra João 
Pedro de Sousa Pauperio e Karllana 
Cordovil de Carvalho, presos em fla-
grante pelo crime de tráfico de drogas e 
denunciados pelo Ministério Público, é 
um documento que merece ser analisa-
do. São comuns, quase diárias, essas pri-
sões em Belém. Como regra, o MP acata 
as informações da polícia e faz a denún-
cia, que é recebida pela justiça e resulta 
em condenação do acusado. Geralmen-
te o réu é pessoa do povo, um anônimo 
ou frequentador dos registros da polícia 
por crimes iguais, semelhantes ou de 
qualquer outra natureza.

O “caso” do 8 Bar 
Bistrô destoou desse 

processo rotineiro não 
apenas por envolver 
pessoas de classe 

média, vinculadas a um 
comércio frequentado 
por outras pessoas da 
mesma relação social, 

incluindo os que podem 
fazer ecoar a sua voz e 
provocar a repercussão 

que a prática diária 
não alcança.

O que mais é posto em dúvida é o 
modo de estabelecer o flagrante na prisão 
das pessoas apontadas como bandidos e 
sua ligação com o tráfico de drogas, um 
dos crimes registrados com maior abun-
dância na capital paraense. O combate é 
limpo e claro ou há promiscuidade entre 
o aparato policial e as quadrilhas, espe-
cialmente as mais fortes e poderosas (e 
menos frequentes nas ofensivas policiais 
e no noticiário da imprensa).

No caso do bar alternativo, o juiz 
observou que contra ele foram apresen-
tadas apenas duas denúncias anônimas, 
registradas através do dique-denúncia, 
“porém, é importantíssimo ressaltar, to-
das as duas datadas de muitos dias antes 
da operação policial”.

“Portanto”, prossegue o juiz, “além de 
denúncias anônimas datadas de dias an-
tes não caracterizarem de forma alguma 
a visibilidade do flagrante, pois flagran-
te é o que esta ocorrendo naquele mo-
mento, casos como estes são típicos da 
necessidade de se pedir a medida cau-
telar à autoridade policial [aqui foi um 

lapso: o juiz deve se referir à autoridade 
judicial]. Ora, se já se tinha desconfiança 
da ocorrência de trafico na residência e 
estabelecimento comercial dos presos, 
seria necessário que algumas diligências 
ocorressem anteriormente, como a in-
filtração de policiais disfarçados como 
clientes do estabelecimento, a intercep-
tação das comunicações telefônicas, a 
montagem de campana nas proximida-
des, etc. E tudo culminaria com o neces-
sário pedido, em tais casos, para que a 
autoridade judicial expedisse o manda-
do de busca e apreensão, já convencido o 
juiz pelas diligências policiais anteriores 
de que havia justo motivo para se reali-
zar a busca no endereço dos presos”.

Na investida sobre o bar, nada disso 
foi providenciado, constata o julgador, 
pela leitura do próprio depoimento dos 
policiais, ”que foram logo prendendo 
João assim que chegaram ao local, mes-
mo antes de iniciar a busca e antes de 
encontrar qualquer droga ilícita, pois as-
sim os próprios policiais relataram que o 
detiveram. Atitude muito imprudente e 
que termina por se tornar suspeita, pois 
prenderam a pessoa antes de qualquer 
outra evidência da ocorrência do crime, 
o que poderia resultar em agravamento 
da situação dos policiais, caso não en-
contrado nenhum entorpecente, pois 
além de terem violado o domicílio da 
pessoa sem mandado judicial estariam 
efetivando uma prisão completamente 
ilegal e arbitrária. Tudo como se tives-
sem certeza absoluta que encontrariam 
drogas no local, o que não poderia ocor-
rer antes de fazerem a busca, pois o sim-
ples disque denúncia não dá a certeza 
necessária sequer, em grande parte dos 
casos, para fazer a busca sem autoriza-
ção judicial, quanto mais para efetiva-
rem a prisão da pessoa como os próprios 
policiais informam que fizeram antes de 
encontrar qualquer droga no local”.

Por outro lado, prossegue o juiz, “o 
relato dos próprios policiais afasta a 
afirmação de que houve consentimento 
para revistarem o imóvel, pois se João 
já estava detido e preso, é evidente que 
qualquer autorização, caso tivesse havi-
do, estaria viciada pela coação que sig-
nificou a prisão tanto para João quanto 
para sua esposa”. 

Não haveria semelhança desse caso 
ao de Michel Sampaio? É a pergunta 
que fica.
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Barragens rompem em Minas.
E as que já existem no Pará?

O rompimento de duas barragens de 
deposição de rejeitos da Samarco em 
Mariana, Minas Gerais, no dia 5, não 
provocou apenas “a pior crise da histó-
ria da companhia”, como reconheceu o 
seu presidente, Ricardo Vescovi. É uma 
tragédia para o Estado e o país. Mas 
pode ter efeito positivo se a consciên-
cia nacional souber avaliar adequada-
mente a gravidade do acontecimento.

A tragédia foi tão extensa e profun-
da, com um amplo espectro de vítimas 
humanas (com seis mortes e 26 desa-
parecidos), sociais e ambientais que 
o governo mineiro reagiu proibindo a 
Samarco de extrair ou processar miné-
rio de ferro na mina onde aconteceu o 
acidente. A licença de operação da uni-
dade foi embargada. 

A medida terá efeito internacional 
porque a Samarco é a segunda maior 
exportadora de pelotas de ferro do país 
e uma das principais do mundo. Sua 
produção deverá cair pelos próximos 
meses. Ainda assim, não havia outra 
coisa a fazer se não aplicar uma puni-
ção severa. Os efeitos do derramamen-
to de lama se estenderam por 500 qui-
lômetros ao longo da bacia de afluentes 
do rio Doce até o atingirem, no Espírito 
Santo. Nunca houve nada igual nesse 
tipo de acidente.

O rompimento da muralha de con-
tenção deixou debaixo de lama a região 
de Mariana, no mais importante circui-
to histórico da mineração brasileira.

Os prejuízos são incalculáveis, 
como o próprio presidente da Samar-
co admitiu. A prefeitura de Mariana 
diz que há milhares de peixes mortos, 
quilômetros de matas ciliares destruí-
dos, lama fétida e outras toneladas de 
madeira boiando.

Em julho as duas barragens des-
truídas foram vistoriadas por técnicos 
dos órgãos ambientais do Estado, que 
emitiram laudo favorável em setembro. 
Uma das barragens estava no limite da 
sua capacidade de estocagem de re-
jeito, de sete milhões de metros cúbi-
cos. Para a outra chegar ao seu limite, 
de 60 milhões de toneladas, faltavam 

apenas cinco milhões, menos de 10%. 
Estavam, portanto, sob pressão. Mas, 
segundo a empresa, pouco antes das 
barragens ruíram foi sentido um tremor 
na área.

Enquanto a defesa civil e outros 
grupos envolvidos tentavam encontrar 
corpos e limpar a enorme área atingida, 
os órgãos ambientais já antecipavam 
que iriam aumentar o rigor no controle 
das inúmeras barragens montadas por 
mineradoras em Minas.

A Samarco é de propriedade, em 
partes iguais, de 50%, da Vale e da an-
glo-australiana BHP Billiton, duas das 
três maiores mineradoras do mundo. 
Por isso, foi imediato também o efei-
to financeiro do episódio. As ações or-
dinárias da Vale encerraram a semana 
passada com queda de 7,55% na Bolsa 
de São Paulo. Já as ações preferenciais 
caíram 5,70%. A queda provocou uma 
perda de 2,35 no índice Ibovespa, o 
principal do país. Os papéis da BHP 
também fecharam em baixa na Bolsa 
de Sidney, na Austrália, a maior produ-
tora de minério de ferro do mundo.

No início da noite da última sexta-
feira, a agência de classificação de ris-
co Standard & Poors colocou os ratings 
da Samarco Mineração em observação 
negativa, por ainda não ter condições 
de avaliar a extensão total dos estragos 
e o impacto em potencial nas operações 
da empresa. A Samarco perdeu o selo 
de grau de investimento quando a nota 
soberana do Brasil foi rebaixada, no 
mês retrasado.

Fundada em 1977, a Samarco é a 
segunda maior exportadora global de 
pelotas (pequenas bolas de minério de 
ferro usadas na produção de aço), atrás 
apenas da própria Vale. Em Minas e no 
Espírito Santo, onde atua, produz 30,5 
milhões de toneladas anuais de pelotas.

Segundo a revista Exame, a relevân-
cia da Samarco no mercado de pelotas 
“fará com que o acidente tenha efeito 
significativo no mercado global de mi-
nério”. A redução da oferta pode favo-
recer a cotação das pelotas, cujos preços 
vinham caindo, como os do minério.

Além de ter que comprar de tercei-
ros para cumprir seus contratos de cur-
to prazo, pagando mais caro do que se a 
produção fosse própria, a Samarco terá 
que arcar com a reconstrução da bar-
ragem e a compensação pelos estragos 
causados.

Mas o ex-diretor de Relações com 
Investidores da Vale, Roberto Castello 
Branco, disse à revista acreditar que a 
Vale não deve sofrer com o episódio. 
Segundo ele, a Samarco é sólida e fi-
nanceiramente independente. “A Sa-
marco não vai precisar de aporte dos 
sócios para enfrentar essa situação”, 
garantiu. No ano passado a empresa 
faturou 7,5 bilhões de reais, lucrou R$ 
2,8 bilhões e pagou R$ 1,8 bilhão em 
dividendos aos seus acionistas. Segun-
do o Itaú BBA, os dividendos da Sa-
marco representaram 3% da geração de 
caixa da Vale em 2014.

Se o prejuízo financeiro poderá ser 
absorvido, inclusive pelo seguro, o 
acidente causará abalo à mineração. A 
obtenção de novas licenças ambientais 
para construção de barragens deverá 
ficar ainda mais difícil depois da tragé-
dia em Mariana. As exigências deverão 
se tornar maiores, inclusive nas áreas 
de mineração no Pará, o segundo maior 
Estado nesse setor no Brasil.

A maioria das minas se localiza em 
áreas isoladas, que podem acarretar 
graves danos ambientais no caso de 
um acidente, mas distantes de núcle-
os humanos maiores. Exceto em Bar-
carena, a 50 quilômetros de Belém, o 
principal distrito industrial do Estado 
e um dos mais importantes do país, 
onde há a mineração de caulim e alu-
mina, mais a produção industrial de 
alumínio. Alguns vazamentos e rom-
pimentos de barragem já ocorreram, 
sem os mesmos estragos de Mariana. 
Por acaso ou previdência? É a dúvida 
que persiste.

O jornalista e gestor ambiental Age-
nor Garcia cita o caso da barragem de 
rejeitos da Salobo Metais, também da 
Vale, que produz cobre entre os mu-
nicípios de Marabá e Parauapebas. 

http://www.exame.com.br/topicos/bhp-billiton
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Segundo ele, em recente encontro do 
Conselho Municipal de Meio Ambien-
te em Parauapebas, o responsável pela 
Defesa Civil do município declarou 
com todas as letras que nunca esteve no 
projeto Salobo e muito menos conhecia 
a barragem.

“Desde o início da produção do 
concentrado de cobre, lá estão sendo 
depositadas as toneladas do rejeito, 
que ainda leva toneladas de ácido, 
usado no processo do cobre e sem 
destinação, pelo visto. A barragem é 
imensa. E se romper, como rompem 
as barragens em Minas, a bacia do 
Parauapebas, que desemboca no Ita-
caiúnas que acaba no Tocantins, bem 
no bairro do Cabelo Seco em Marabá, 
nem imagino o tamanho da desgraça 
que vai se abater sobre nós”, argumen-
ta Garcia.

Ele aponta para uma ironia do des-
tino: “o diretor presidente da Samar-
co,Ricardo Vescovi, até já recebeu prê-
mio por dirigir a empresa considerada 

uma das mais sustentáveis do setor. 
Saiu, com todas as letras, na edição 23 
da revista especializada “Mineração & 
Sustentabilidade”.

Seria bem oportuna uma revisão 
geral, pelas autoridades competentes, 
do funcionamento de todas as barra-
gens da mineração (e de hidrelétricas)
no Estado. Seria o efeito positivo da 
tragédia de Minas, como é o arromba-
mento de uma casa para as medidas de 
cautela do seu dono, a seguir.

Em Minas, o governo 
estadual disse 

que a Samarco só 
voltará a operar na 

região depois de 
cumprir exigências 

de segurança 
feitas. Terá que 

realizar as correções 
necessárias para que 
o funcionamento da 
mina seja retomado.

Não há prazo para que isso acon-
teça. Uma das medidas a serem ado-
tadas pela empresa, conforme revela-
do pela secretaria do meio ambiente 
à Folha de S. Paulo, é o término do 
bombeamento do minério de ferro 
que se encontra dentro do minero-
duto da empresa que liga Mariana ao 
Espírito Santo. O Complexo de Ger-
mano tem reservas estimadas em 400 
milhões de toneladas de minério de 
ferro. Hoje, são retirados anualmente 
da mina cerca de 10 milhões de to-
neladas.

Existe a suspeita de irregularida-
des em obras que estariam sendo fei-
tas nas barragens para a ampliação 
da capacidade de armazenamento 
de rejeitos. Se isso for comprovado, 
será o sinal para uma revisão geral de 
todas as grandes barragens no Brasil 
para por fim a uma era de desatenção 
e impunidade, enquanto os danos e 
prejuízos não se avolumarem, como 
parece ameaçado de acontecer.

Vale produzirá mais nas minas de Carajás
Em março a Vale começou a produzir na mina da Serra 

Leste, em Curionópolis, no sul do Pará. O projeto previa a 
produção de 2 milhões de toneladas de minério de ferro e 
assim fora aprovado e licenciado. Mas já então a Vale reco-
nhecia que ele fora subestimado. A estrutura ficaria parte do 
ano parada se essa escala fosse seguida.

Enquanto começava a operação da 
mina, a Vale apresentou ao Estado uma 
nova carta-consulta para 6 milhões de 
toneladas, o triplo do que fora definido 
como viabilidade econômica. A Secreta-
ria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
segurou o pedido. Em setembro, quando 
a produção já teria que ser interrompida, 
a Vale decidiu começar a demitir funcio-
nários e dispensar empreiteiros.

Foi um corre-corre em Curionópolis 
e um frisson em Belém. Fontes da mine-
ração garantiam que o governo sentara 
na carta-consulta da Vale para obrigá-la 
a pagar dívida de 1,8 bilhão que teria 
com o Estado e que a empresa contesta, 
inclusive judicialmente. Era - falando 
em linguagem polida - uma pressão. Em expressão rasteira, 
chantagem - que o governo, evidentemente, negou.

Mas ia acarretar a Curionópolis e a área de influência 
centenas de demissões, a perda de um giro mensal de mi-
lhões de reais, sua principal fonte de emprego (presente e 

futura) e de receita. A Vale ameaçava simplesmente parali-
sar Serra Leste.

Ontem, a licença ambiental foi concedida pelo Estado. 
Mas a Vale já protocolou nova ampliação, agora para 10 mi-
lhões de toneladas, pouco menos de 10% da produção da sua 

principal mina atual, a Serra Norte. Terá 
conseguido a licença emperrada apenas 
com argumentos e conversas? É questão 
ainda a apurar.

A expansão em 500% da meta de pro-
dução de um projeto, mal ele começa, 
não é normal. Representa uma mudança 
de estratégia da Vale, quase um lance de-
sesperado. Indica que a mineradora vai 
substituir fontes de minério menos com-
petitivas de Minas Gerais, ainda a maior 
produtora nacional (mas não m––ais a 
maior exportadora), pelo produto de 
mais elevado teor de Carajás.

Assim poderá continuar a competir 
com os concorrentes australianos - e até 
deslocar os produtores menos afortu-
nados, que não contam com jazidas da 

magnitude da província mineral de Carajás - no complica-
do mercado asiático, sobretudo na China. O que era Minas 
será, cada vez mais, Pará.

E o que o Pará sabe disso além dos conciliábulos entre 
quatro paredes?
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Paulo foi o último dos sete filhos 
de Elias e Iraci Pinto, o sexto dos 
homens que se seguiram a Eliaci, 

primeira e única filha. No ano seguinte 
fui o primeiro dos irmãos a trabalhar, 
aos 16 anos. Abri caminho para outros 
três, que também seguiriam a profissão 
do pai, um dos quais, Raimundo, é a 
única baixa, quatro anos atrás. Luiz e 
Elias continuam no batente. Pedro cui-
da das finanças estaduais.

Elias Pinto foi jornalista em San-
tarém, terra natal dele, da mulher e 
de quatro filhos, na época a segunda 
maior cidade do Pará, a 700 quilôme-
tros em linha reta de Belém. Depois de 
passar três anos em jornal alheio, em 
1950 fundou o seu, O Baixo-Amazonas, 
que durou quatro anos porque em 1954 
ele se elegeu deputado estadual pelo 
PTB de Getúlio Vargas e abandonou o 
jornalismo. Ingressou então na políti-
ca, da qual seria retirado à força, pela 
cassação do seu mandato e dos direitos 
políticos, no ano fatídico de 1968, o ano 
que o AI-5 não deixou terminar.

Eu o sucedi num ano decisivo para a 
Amazônia. Em 1966 “cobri” o Simpósio 
Internacional sobre a Biota Amazônica, 
que reuniu em Belém amazonólogos do 
mundo inteiro para comemorar o cen-
tenário do Museu Emílio Goeldi, a mais 
antiga instituição de pesquisa cientifica 
da Amazônia. Entrando e saindo de pa-
lestras sobre todos os ramos da ciência 
que estudam o homem e o seu ambiente, 
percebi que muita coisa sobre a minha re-
gião tinha que ser lida em inglês – e só em 
inglês. A Amazônia nascera e crescera in-
ternacional, para o bem ou para o mal, 
antes de se tornar tardiamente brasileira, 
a mais incompreendida das suas partes.

Depois houve a I Rida, Reunião de 
Investidores para o Desenvolvimento 

da Amazônia. Políticos, técnicos, bu-
rocratas e investidores embarcaram no 
transatlântico Rosa da Fonseca numa 
viagem de Belém a Manaus para deci-
dir o que fazer da maior fronteira de 
recursos naturais do planeta, sob as 
bênçãos do marechal Castelo Branco. 
Ele foi o primeiro presidente do regi-
me instaurado dois anos e meio antes, 
pela derrubada do presidente consti-
tucional do país, João Goulart, que eu 
conheci pessoalmente, um pouco antes 
do golpe, ao lado do palanque do co-
mício de 13 de março no Rio de Janei-
ro e, depois, numa audiência privativa 
que concedeu ao meu pai, na Granja do 
Torto, em Brasília.

A Operação Amazônia escolheu 
três diretrizes.

A primeira foi especializar a região 
em produtos de exportação, transfor-
mando-a em usina de dólares para o 
país. O principal produto viria do sub-
solo, que começou a ser devassado e 
explorado. É o líder da pauta de expor-
tação brasileira, com mais destaque até 
do que a tão famosa borracha da belle 
époque: o minério de ferro.

A segunda foi a substituição dos rios 
pelas estradas como a via preferencial 
de penetração no interior da floresta 
– isso, na maior bacia hidrográfica do 
planeta. O rodoviarismo se transfor-
mou na pior arma já empregada contra 
a Amazõnia, da qual resultou a destrui-
ção de 20% das suas florestas, uma área 
superior a três vezes o território do Es-
tado de São Paulo, o maior “floresticí-
dio” da história humana.

A terceira foi a fixação do homem 
no sertão através da pecuária, o mais 
barato investimento de “amansamento” 
da terra (porque não calcula os danos 
ambientais e sociais da sua implanta-

ção) – isso, numa região com um terço 
das florestais tropicais do mundo.

Meu comitê de recepção não podia 
ter sido mais contundente. Até então 
eu me imaginava dedicado à literatura 
(sobretudo à poesia), à filosofia, à so-
ciologia da cultura e à ciência política. 
Queria ser cosmopolita, sem raízes 
para reter meu desejo de saber cada vez 
mais e conhecer o mundo, ao qual a lei-
tura já me introduzira. Mas eu não po-
dia ter me tornado jornalista num ano 
tão fatal quanto 1966.

Essa fatalidade tem a sua tradução 
teatral na peça que Paulo vai estrear 
hoje. Ela é, antes de tudo, a manifesta-
ção do afilhado ao padrinho, condição 
na qual nossa mãe me investiu por-
que se cansara de padrinhos alheios 
escolhidos ao arbítrio do marido. Sua 
vontade se impôs na sua derradeira 
oportunidade de exercê-la. Tenho que 
agradecer por sua clarividência. Será 
que Paulo faria o que agora vai fazer se 
não fosse meu afilhado? Fica a pergun-
ta no ar, para quem interessar possa.

Mas a gratidão que lhe devo por esta 
iniciativa não é fruto de uma ação entre 
irmãos. É um gesto voltado para o mun-
do, uma mensagem para aqueles que se 
preocupam com a Amazônia e querem 
ajudá-la a se libertar do destino manifes-
to de ser mais uma – embora a maior – 
colônia de exploração do mundo.

Eu sou um homem comum, um jor-
nalista comum. Não são minhas pou-
cas qualidades pessoais que me fazem 
merecedor deste espetáculo, que agrega 
nossa mãe ao amor em comum que nos 
une. É simplesmente porque, mesmo 
não sendo o homem certo, nasci no lu-
gar certo no ano certo. Tentei escapar à 
missão que essa circunstância me con-
feriu. Vim para São Paulo, me graduei 
em sociologia e comecei um mestrado 
em ciência política na USP, com meu 
chefe e mestre Oliveiros Ferreira. Que-
ria combater uma distorção do fecundo 
marxismo que resultara no realismo 
socialista, no Big Brother (d’avant Rede 
Globo), na repressão à liberdade e na 
tirania chancelada pelo regime de par-
tido único.

Um dia, fui entrevistar um grande 
engenheiro (formado pela Politécni-
ca), empresário e ideólogo da ocupa-
ção da Amazônia, Eduardo Celestino 
Ribeiro, na antiga sede da Federação 

Teatro paraense em São Paulo 
para tratar do drama amazônico

Escrevi o texto a seguir para a estreia, no dia 11, da peça 
Tempo Norte Extremo, que meu irmão, Paulo Faria, 

criou para apresentação no teatro da sua companhia, 
o Pessoal do Faroeste, na qual atua ao lado de Neusa 
Velasco, sob direção de Edgar Castro. A peça ficará 
em cartaz até 18 de dezembro. Para falar sobre ela, 
transcrevo o texto do próprio Paulo depois do meu.
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das Indústrias de São Paulo. Supondo-
me um igual, talvez por eu ser branco 
e de cabelos claros, revestimento que 
oculta minha natureza de caboclo mis-
cingenado, me anunciou ele, o dono da 
Cetenco Engenharia, no que transfor-
maria a Amazônia, onde tinha duas fa-
zendas de gado. Eu me horrorizei. Para 
que aquela Amazônia mimética se esta-
belecesse, a minha Amazônia tinha que 
desaparecer, como está desaparecendo.

Nasci na beirada de um lugar onde 
o rio Tapajós lança suas volumosas 
águas – então cristalinas – no mundo 
aquático de barro em suspensão do 
Amazonas. Aprendendo a nadar antes 
de tomar conhecimento do mundo, 
aprendi que o curso do rio é o caminho 
da civilização, a rua do homem, sua 
casa em movimento, sua cultura líqui-
da. Com mais tempo, aprendi também 
que a água, combinada com a floresta, 
sob a ação do sol e a precipitação de 
mais água do alto, formou um orga-
nismo harmônico, fechado, comple-
xo, sensível e frágil. Como no samba, 
o homem devia entrar nesse universo 
pedindo licença à natureza exuberante 
e a homens que com ela convivem há 
milhares de anos, talvez até 20 mil.

Com uma nova variante da mesma 
tecnologia superior que fez os espanhóis 
e os portugueses esmagar o primei-
ro ocupante da terra, que lhes abriu as 
portas invisíveis e lhes deu um abraço 
acolhedor, os novos colonizadores (me-
lhor seria dizer: colonialistas) chegam 
convictos de que há falta de gente para 
garantir a soberania nacional sobre es-
sas enormes fronteiras, carente de mi-

grações intensas; que flo-
resta não é fonte de valor 
capaz de virar mercadoria 
e gerar dólares; que é me-
lhor derrubar árvores com 
dezenas de metros de al-
tura e centenas de anos de 
vida para formar pastos do 
que deixar que esses ma-
ciços vegetais se tornem 
biombo para ameaças e 
conspirações internacionais; que não há 
vida inteligente in situ; que esse mundo 
fantástico não passa de espelho para que 
nele o novo habitante fixe a sua face, a 
sua vontade, o seu mundo. À Amazônia 
cabe o destino de Cartago sem que para 
essa destruição seja necessário declarar 
guerra ao nativo. Ele já está derrotado. 
Ele nasceu assim para ser assim.

Daí o maior trem de carga do mun-
do carregar minério de ferro em seus 
400 vagões para 12 viagens diárias de 
ida e volta, por quase 900 quilômetros 
de extensão, desde as minas de Cara-
jás, no Pará, até o porto oceânico de 
São Luís do Maranhão, terra de piratas, 
para aplacar a fome siderúrgica da Chi-
na, a 20 mil quilômetros dali.

Daí porque um projeto para quase 
dobrar a produção atual, que já equiva-
le ao que os Estados Unidos produziam 
depois da Segunda Guerra Mundial, 
quando se tornaram a maior potência 
do globo. Esse projeto consumirá 50 bi-
lhões de reais até que, em 2018, se im-
plante por completo. Outro empreendi-
mento, também no Pará, para construir 
a quarta maior hidrelétrica do mundo, 
absorverá mais de 30 bilhões de reais. 

Só aí há mais dinheiro do 
que cinco orçamentos es-
taduais do Pará – o que dá 
uma ideia dos atores em 
cena, para usar expressão 
apropriada ao ambiente.

Um século atrás, im-
pressionado pelas gran-
dezas amazônicas, Eucli-
des da Cunha começou 
a preparar uma nova 

criação literária que se ombrearia com 
Os Sertões. A morte se colocou em seu 
caminho antes que ele pudesse gerar 
essa obra. Se voltasse agora à Amazô-
nia, veria que, ao invés de se tornar a 
última página do Gênesis, agora por 
intervenção humana, ela se aproxima 
mais de outra imagem literária, a que 
Dante Alighieri criou para o inferno e 
o purgatório da Divina Comédia. Ou o 
horror, o horror, de Joseph Conrad, ao 
retratar outra colônia, a asiática, dilace-
rada antes da Amazônia, por isso pou-
pando-a para o nosso tempo.

Podíamos escrever um capítulo 
novo na história do velho colonialismo, 
aproveitando as inovações tecnológicas 
do nosso tempo, com ênfase nos arte-
fatos que possibilitam a informação 
instantânea, facilitando a resposta ao 
maior de todos os desafios humanos: 
sendo contemporâneos da nossa histó-
ria, sermos delas os autores, não apenas 
atores coadjuvantes, cenário, figuração.

Como pretendeu nesta peça meu ir-
mão e afilhado Paulo Faria: convidá-los 
a escrever uma história melhor para a 
Amazônia. Ela merece.

Muito obrigado.

APRESENTAÇÃO DO AUTOR

“Norte Extremo” é uma peça 
documentário que narra epi-

sódios da guerra que o jornalista Lúcio 
Flávio Pinto, paraense, trava na maior 
fronteira de recursos do planeta, em bus-
ca de um produto que nela é raro: a verda-
de. Na Amazônia, o jornalista, com mais 
de 50 anos de profissão, mantém há 30 o 
Jornal Pessoal, um tablóide com tiragem 
quinzenal de 2.000 exemplares, e que não 
aceita anúncios e vive exclusivamente da 
venda avulsa nas bancas de revistas.

A peça é inspirada em dois livros 
do Lúcio, o “Jornalismo na Linha de 
Tiro” – primeiro ato, e o pequeno livro, 

“A eternidade no riso e na música da 
menina do lago grande” – segundo ato, 
que narra uma série de experiência que 
enfrentou ao descobrir o mal de Al-
zheimer, que avançou sobre a sua mãe 
por seis anos, até levá-la a morte.

O autor da peça “TempoNorteExtre-
mo”, e também ator neste espetáculo, é ir-
mão mais novo do jornalista Lúcio Flávio 
Pinto. Lúcio trabalhou no final dos anos 
de 1960 e inicio dos 1970 no jornal Esta-
do de São Paulo, e depois ao retornar pra 
Amazônia, foi corresponde por 20 anos. 
Até romper em 1988 com toda a grande 
mídia para fazer o Jornal Pessoal.

A peça dividida em 2 pequenos atos, 
se passa numa sala de ensaio onde o dra-
maturgo tenta desenvolver o roteiro para 
um workshop, dialogando com recursos 
multimídia e performance. Na primeira 
parte, o dramaturgo-ator está diante da 
dificuldade em encontrar uma forma, um 
recorte para colocar em cena a polêmica 
e multifacetada vida do jornalista, passan-
do em revista a vida pública do jornalista, 
a sua saga e os 33 processos que ele sofre 
hoje por publicar os artigos que tratam 
da Amazônia, e em sua defesa. A segun-
da parte, Paulo divide a cena com a atriz 
Neuza Velasco, para tratar do Alzheimer.
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Ética e Jornalismo: a quem interessa 
a verdade?

O jornalista paraense e editor do 
Jornal Pessoal é vítima permanente de 
perseguições e injustiças em represália 
à sua determinação de buscar a verdade 
no cumprimento dos preceitos univer-
sais do jornalismo.

Lúcio Flávio Pinto é um ícone 
da profissão no Pará, no Brasil, e no 
mundo, tendo recebido diversos prê-
mios, entre eles o Esso, em 1973, o 
mais prestigiado da imprensa nacio-

nal. Em 1988 a Federação Nacional 
dos Jornalistas deu dois prêmios Fe-
naj (lançados naquele ano) ao JP, pela 
matéria inaugural, sobre o assassina-
to do ex-deputado federal do Pará, 
Paulo Fonteles, e sobre a sangrenta 
manifestação de protesto dos garim-
peiros em Serra Pelada, além de con-
siderá-lo o melhor jornal do Norte e 
Nordeste do país.

Em 1997, ganhou o prêmio Colombe 
d’Oro per la Pace, dado anualmente pela 
organização não governamental italia-

na Archivio Disarmo a personalidades 
e órgãos de imprensa que tenham uma 
contribuição significativa na promoção 
da paz. Venceu na categoria “jornal”. Em 
2007, foi um dos escolhidos para rece-
ber, em Nova York, o Prêmio Interna-
cional da Liberdade de Imprensa, con-
cedido pela organização Comitê para a 
Proteção de Jornalistas (CPJ - Commit-
tee to Protect Journalists), recentemente 
recebeu o Prêmio Vladimir Herzog. O 
CPJ é uma organização dedicada  à de-
fesa da liberdade de imprensa.

Belo Monte já tem o seu grande canal
O canal de acesso ao porto de Vila do 

Conde, a 50 quilômetros de Belém, um 
dos mais importantes do Brasil, tem até 
14 metros de profundidade. Permite a 
passagem de navios de 60 mil toneladas, 
que transportam minérios, grãos e carga 
geral para vários lugares do mundo.

O canal da hidrelétrica de Belo Mon-
te tem quase o dobro, 25 metros de pro-
fundidade. É mais do que a altura de um 
prédio de oito andares. Sua construção 
foi concluída na semana passada. Por 
ele, nenhuma embarcação navegará. 
Existe para retirar água do curso natural 
do rio Xingu e desviá-la por um novo 
caminho com destino à usina. Tem 20 
quilômetros de extensão e 300 metros 
médios de largura na superfície. A área 
que ocupa equivale ao dobro do tama-
nho da cidade de Belém, com seus quase 
1,5 milhão de habitantes.

Esse canal pode escoar 14 milhões de 
litros de água por segundo. É o necessário 
para colocar em funcionamento 18 tur-
binas da casa de força principal de Belo 
Monte, que constituirão a quarta maior 
hidrelétrica do mundo, com capacidade 
de gerar 11,2 mil megawatts de energia. 
Segundo a responsável pela obra, a Nor-
te Energia, é o suficiente para atender o 
consumo de 60 milhões de pessoas. 

Essa obra é inédita na história da enge-
nharia de barragens. Exigiu a escavação de 
110 milhões de metros cúbicos de terra e 
rocha. É o dobro do volume movimenta-
do na hidrelétrica de Itaipu, na divisa do 
Brasil com o Paraguai, a maior do mundo. 
É praticamente a metade do que foi retira-
do para formar outra obra monumental, o 
canal do Panamá. Com um detalhe lem-
brado pela Norte Energia: tem a vantagem 

de o trabalho na região do Xingu “ter sido 
feito em tempo recorde: apenas 4 anos”.

A concessionária informou ainda que 
o canal está em fase final de revestimento 
em rocha dos taludes e piso, com previ-
são de finalização ainda neste mês. Sobre 
o canal foi construída ainda a ponte do 
Travessão 27, finalizada no mês passado.

A Norte Energia ressalta que obra “é 
uma solução da engenharia brasileira 
que permitiu a redução em 61% da área 
de reservatório de Belo Monte em rela-
ção ao projeto original do empreendi-
mento, produzindo, portanto, impacto 
social e ambiental muito menor para a 
região do Médio Xingu”.

Esse canal, chamado de derivação, 
liga o reservatório principal, de 359 qui-
lômetros quadrados, formado no próprio 
leito do rio Xingu, próximo a Altamira, 
ao reservatório intermediário, de 119 
quilômetros quadrados, construído com 
28 diques, onde será estocada a água que 
vai movimentar as gigantescas turbinas 
da casa de força principal da hidrelétrica.

A concessionária mantém a previsão 
de colocar em operação a primeira das 
seis turbinas (de muito menor potência) 
da casa de força complementar, distante 
50 quilômetros da casa de força princi-
pal, depois que o Ibama conceder a Li-
cença de Operação.

Nesse caso, em março de 2016, será 
ativada a primeira turbina da casa de 
força principal. Em janeiro de 2019, 
está programada a operação plena da 
hidrelétrica, com 24 turbinas, sendo 18 
do tipo Francis e 6 do tipo bulbo (que 
garantem menor impacto ambiental). A 
soma destas equivale a 30% de uma úni-
ca das 18 turbinas convencionais

Infelizmente, a opinião pública não 
se interessou por essa informação. Ig-
norou o significado desse ato inédito da 
engenharia, que lançou mão de uma ini-
ciativa inovadora com o propósito de di-
vidir o reservatório em dois para reduzir 
o impacto da construção de um único, 
mais agressivo ao meio ambiente. 

Para tangenciar a reação – nacional 
e internacional – à submersão de gran-
des áreas na Amazônia para a operação 
de enormes hidrelétricas, o desenho de 
Belo Monte se tornou único. A casa de 
força principal está distante 50 quilôme-
tros do vertedouro principal, por onde 
passará o maior volume de água nas 
cheias do Xingu.

Essa barragem de concreto recebeu 
apenas seis turbinas de baixa potência, 
do tipo bulbo, que atingem sua plena 
capacidade com desnível pequeno de 
água. A soma dessas turbinas corres-
ponde a um terço da potência de uma 
única das 18 barragens rio abaixo.

Como no auge do verão a descarga 
do rio não será o bastante para o pleno 
funcionamento de uma única das gran-
des turbinas, o canal artificial funciona-
rá como complemento para a armazena-
gem suplementar fora da calha do rio.

Para isso, porém, exigiu uma obra 
descomunal e única. Funcionará como 
se espera? Qual seu grau de risco em 
função do ineditismo? 

Certamente os engenheiros se acham 
detentores das respostas. Mas elas ainda 
não chegaram à opinião pública – ou 
não convenceram a parte mais bem in-
formada e exigente. De qualquer forma, 
o monstro de concreto e aço já existe. A 
sorte do Xingu está lançada.
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A tragédia dos bois, os naufrágios “humanos”
Benedito Carvalho Filho

Ao ler a matéria da página 9 a 11 
do  Jornal Pessoal,  onde Lúcio Flávio 
Pinto narra o naufrágio e a morte por afo-
gamento de 4.800 bois, parece que estava 
lendo uma cena surreal, que mais parecia 
uma ficção do que realidade. Li e reli a 
matéria e, confesso, fiquei chocado com 
o que li nesse “triste espetáculo, bizarro e 
ultrajante” modo de exportar bois vivos 
pelo porto de Barcarena, “o mesmo pela 
qual são escoadas commodities como 
caulim, alumina, alumínio, manganês e 
soja, que fazem do Pará o sétimo maior 
exportador em geral e o terceiro que mais 
produz divisas para o país.” Ou seja, como 
já se vem dizendo, o Pará e toda Amazô-
nia é o almoxarifado do país. Mas, o que 
ganha com isso? Pelo que pude ler nessa 
incrível reportagem, nada.

Como constata o jornalista na maté-
ria na página 16 chamada  A Amazônia 
no mundo pela forma errada  (eu diria, 
trágica!), pois “os fluxos de capitais e mer-
cadorias, responsáveis pelo saldo intensa-
mente negativo” para nós, da Amazônia, 
quando se inventou, naquela estória do 
“integrar para não entregar” e que acabou 
fazendo com que a maior reserva de re-
cursos naturais do planeta fosse entregue 
para o capital, estrangeiro, de preferência.

Não faz muito tempo que correu uma 
informação, logo desmentida numa ma-
téria publicada pelo próprio Lúcio Flávio, 
que os estrangeiros estão contrabande-
ando a água do rio Amazonas. Por aqui 
pela cidade de Manaus essa “informação” 
ainda corre de boca em boca. Mas se dis-
séssemos para essas pessoas que não é a 
água o que estão levando daqui, mas o 
gado criado nos rincões amazônicos?

“A cena chocante de enormes navios 
com até 20 mil cabeças de gado para via-
gem de alguns dias até a Venezuela e qua-
se um mês até o Líbano” é algo estarre-
cedor, mas que “virou rotina” e ninguém 
se indigna, nem mesmo os que se dizem 
protetores dos animais.

Impressionante, “o navio Haidar virou 
e das cinco mil cabeças, menos 200 con-
seguiram se livrar do afogamento, presas 
nos compartimentos da embarcação ao 
tentar chegar à praia.”

Imagine, leitor, a agonia desses ani-
mais se debatendo!

Uma cena inimaginável, dantesca, 

grotesca! Mas, a população da capital, de 
Belém do Pará, acha tudo natural e enca-
ra o acidente com produto de um aciden-
te e se cala. Diz o jornalista:

Quem acompanhou o acontecimento 
viu moradores locais investirem com ansie-
dade e volúpia sobre os bois que chegavam 
mortos à praia e retalha-las ali mesmo, car-
regando o que puderam, para consumi-lo, 
apesar da evidente temeridade dessa inicia-
tiva para a saúde de quem consumir a car-
ne deteriorada e abatida sem cuidados com 
a higiene e a sanidade do animam.

O relato dessa cena macabra me fez re-
cordar certas cenas de ficção que hoje ve-
mos nos filmes produzidos pela indústria 
cultural. Os bois afogados, inchados, qua-
se podres, sendo retalhados por uma hor-
da humana que se volta para as suas ne-
cessidades mais primária, principalmente 
“para quem não acesso a esse produto”, 
que, certamente são muitos. Como ressal-
ta o jornalista: a sofreguidão foi a manifes-
tação externa de uma carência soterrada 
por quantitativos de grandeza que abstra-
em o ser humano – e, em regra, o espoliam.

Não é isso que o capitalismo – que al-
guns chamam de “selvagem” – faz com o 
ser humano, tornando-o uma abstração, 
um ser sem valor, ou, quando muito, uma 
mercadoria? O que ele representa nessa 
perversa colonização amazônica? Eles 
veem os navios com levando as nossas ri-
quezas passarem, remando as “suas sumá-
rias canoas atrás dos navios que passam 
para recolherem bolachas, pães e outros 
alimentos jogados à água, num gesto de 
caridade diante da pobreza da região”.

O significado desse acontecimen-
to não tem que ser analisado só sobre o 
ponto de vista técnico. A transferência de 
rebanhos para o outro lado do mundo, 
assim como a exportação de minérios, 
soja e outros produtos estão intimamente 
ligados a esse modelo exportador, onde a 
Amazônia é vista como um almoxarifado 
para o mundo.

O transporte de gado nos faz lembrar 
os anos 70-71, durante a fase mais negra 
da ditadura, onde como observa Lúcio na 
matéria da página onze, o lema era “terra 
sem homens para homens sem terra”. O 
boi já aparecia de uma forma, também, 
surreal na Amazônia, não transportado 
em navios, mas em Boeings pelos políti-

cos graúdos. Eram os poucos “bois vo-
adores”, gado holandês para civilizar os 
trópicos, o mesmo gado que, paradoxal-
mente, são transportados para o exterior. 
Afinal, gado não usa passaporte!

Mas, enquanto o gado morre afogado 
perto de Belém, a cidade se afoga na vio-
lência, narrada com frequência pelo JP, 
pois estamos, sim, mergulhados no sub-
mundo da criminalidade, onde a droga se 
alastra, não só em Belém, mas no mundo.

O caso do Bar Bistrô narrado na ma-
téria de capa (Outro Sonho acabou) mos-
tra como a delinquência, tanto dos cida-
dãos é disseminado na sociedade. Aqui 
em Manaus observo a mesma realidade, 
mas a repressão recai sobre os mais vul-
neráveis que moram nas periferias das 
cidades, onde a polícia, com suas milícias 
corruptas prendem pessoas anônimas e 
vulneráveis. Quem fatura com isso são 
certos políticos e a mídia que faturam 
com a desgraça alheia, com os estereóti-
pos que criam. Alguns, como pudemos 
perceber nos comentários que o jorna-
lista publicou na pagina três, elogiam a 
violência e desejam que os traficantes 
“apodreçam na cadeia”.

Tempos difíceis esses em que vive-
mos, onde, como afirma Lúcio Flávio, 
“o cidadão renuncia à força da razão na 
ilusão que ela devolverá a segurança”, 
quando “os números mostram que esse é 
o caminho que não leva a bom porto. Daí 
a violência se expandir constantemente”.

Aqui em Manaus uma leva de pessoas 
é morta diariamente. As estatísticas so-
bem nos finais de semana. Alguns mor-
rerem afogados na bucólica e perigosa 
praia da Ponta Negra, como os bois no 
naufrágio do Pará. Outros são assassi-
nados pelo tráfico que, também, assume 
dimensões assustadoras.

Os fatos são chocantes, obscenos, trá-
gicos, mas o que mais me assombra é o 
silêncio e a ausência de indignação. A 
droga parece amortecer a tragédia e anes-
tesia muitos que estão envolvidos nesse 
mundo distópico em que estamos meti-
do. Talvez seja uma forma de sobrevivên-
cia nesses tempos sombrios de vertigens 
e afogamentos, não só de gados, mas de 
gente. Afinal, o ser humano precisa de 
pão e circo, de delírios mesmo que seja 
nos bares bistrôs da vida.
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memória
do Cotidiano

CASTANHA
Em 1947, a Usina Brasil 

publicava anúncio na im-
prensa para “convidar os 
operários e operárias que 
têm trabalhado nesta usina 
e outras mais que se quei-
ram identificar, a se apre-
sentarem para a próxima 
quebragem” de castanha. 
Era o regime de trabalho do 
extrativismo, que dominava 
a economia regional.

ENEIDA?
Em 1954 a Folha do Norte 

publicou a poesia “Revolta”, 
assinada por Adiene, Enei-
da (de Moraes) lida de trás 
para frente. Seria a famosa 
escritora paraense, que foi 
morar no Rio de Janeiro e se 
tornou figura da literatura e 
da vida cultural do país? Se 
for, ela estava com 50 anos e 
há 24 morava na então capi-
tal federal.

Esta este o poema:
“Oh! Meu bom Deus, 

que crime cometi,/Para ser 
cruelmente castigada?/ Bas-
ta! te peço, muito já sofri,/ 
Tem pena desta pobre des-
graçada.

Meu rosário de angústias 

é tão grande,/ 
Imensa a mi-
nha desespe-
ração/ Que 
dentro em 
mim eu sin-
to que se ex-
pande/ Força 
indomável de 
rebelião.

Onde a Justiça oh! Deus 
das criaturas/ Quanta gen-
te tão cheia de venturas/ E 
eu de tanto sofrer me sinto 
exangue.

Não vês que me debato 
sem amparo,/ Torturada, pa-
gando muito caro/ Este an-
seio de amor que há no meu 
sangue”.

BARATA
Expulsa da casa que ocu-

pava com Magalhães Barata 
até a sua morte, em 1959, 
porque não era legalmente 
casada com o governador e 
sua família de direito que-
ria prestar as últimas ho-
menagens ao morto, sem a 
presença da sua “concubi-
na”, Dalila Ohana se vingou 
de certa forma da afronta. 
Passou a escrever crônicas 
apimentadas no jornal que 

fora o maior inimigo do 
caudilho, a Folha do Norte, a 
partir da comovente acolhi-
da que Paulo Maranhão lhe 
deu, com um artigo no qual 
a homenageava.

Em um dos textos de 
1960, Dalila lembrou os al-
moços que o governador 
realizava para os amigos 
mais próximos (às segun-
das, quartas e sextas-feiras), 
na casa que alugou na Dou-
tor Moraes, por não querer 
expor sua companheira aos 
efeitos de morar na residên-
cia oficial, na Independência 
(que leva agora o nome do 
chefe do “baratismo”).

Barata não bebia, exceto 
quando, nos fins de semana, 
no sítio do Tapanã, se permitia 
uma dose de uísque. Mas seus 
correligionários gostavam 
da bebida escocesa, cujo uso 
era “tão corriqueiro, hoje ba-

nalizado, aqui em Belém, 
pela abundância e preço 
acessível”, observa Dalila, 
sem atribuir a causa dessas 
condições, o contrabando, 
certamente para não dei-
xar uma ponta de veneno 
para os “baratistas”.

Ela própria aprecia-
dora do uísque, acoberta-

va os drinques servidos aos 
convivas enquanto o anfi-
trião não chegava. Barata só 
abandonava os despachos 
em palácio às proximidades 
da tradicional sesta paraen-
se, entre uma e duas da tarde, 
para desespero dos famintos 
amigos. Certa vez em que 
Dalila estava para o Rio de 
Janeiro, sete deles, atormen-
tados pelo calor e a fome, co-
meteram a ousadia de tirar o 
casaco do paletó, ficando em 
mangas de camisa. Quando 
Barata chegou, foi uma cor-
rida tal aos cabides que ele, 
narrando o episódio a Da-
lila, depois, definiu-o como 
“trágico”.

PROSTITUIÇÃO
Em 1963  a polícia decidiu 

legalizar as “pensões alegres” 
de Belém, tanto as localizadas 
na zona do meretrício como 
em vários lugares da cidade. 
Cada proprietária de pensão 
que atendeu à convocação 
levou consigo as “mundanas” 
da sua casa “para o devido 
fichamento” e o recebimento 
de uma “carteira de matrícu-
la”. Sem o documento, não 
podiam mais frequentar as 
pensões. Em caso de mudan-

PROPAGANDA

A farmácia que se foi
Em 1959 a Farmácia e Drogaria César Santos 
comemorou o seu jubileu de diamante, ao completar 
75 anos de funcionamento. Era uma bela construção, 
inaugurada em 1884. Virou cinzas com um incêndio 
que a destruiu, deixando apenas a fachada, Uma 
longa história que se foi, como a regra na cidade.



JORNAL PESSOAL Nº 596 • NOVEMBRO DE 2015 • 1ª quinzena - 13

ça de lugar de trabalho, pre-
cisavam fazer a comunicação 
à polícia.

Com esse cadastramento, 
foram registradas 30 pen-
sões alegres e 571 prostitutas 
“das mais variadas idades”. 
A grande maioria era de jo-
vens que abandonaram suas 
famílias, “seduzidas pelas 
vantagens do meretrício, ou 
infelizes no casamento”. Al-
gumas integravam o “tráfico 
branco”: trazidas de outros 
Estados, passavam dois me-
ses em Belém, retornando 
depois aos locais de origem.

QUEIMADAS
Queimadas não cons-

tituem fenômeno novo na 
Amazônia. Era o que atesta-
va em 1963 o prático regional 
da empresa inglesa Booth, 
Antonio Fonseca, também 
presidente da Federação dos 
Marítimos e do Sindicato 
dos Oficiais de Náutica do 
Pará. Ele dizia que todos os 
anos havia queimadas em 
áreas próximas aos rios, mas 
que nesse ano “a ocorrência 
tomou um vulto fora do co-

mum, representando um sé-
rio entrave à navegação”.

Informava que “estirões 
inteiros de rios, inclusive em 
trechos reconhecidamente 
perigosos, passam semanas 
e semanas ocupados pela 
fumaceira”. Por isso, se tor-
nara comum ver “os navios 
deslizarem quase que como 
sombras, a fazer ecoar no 
surdo da selva os seus apitos 
de advertência”.

Isso, de dia. À noite, 
“nada se pode divisar além 
de uns poucos metros, tor-
nando praticamente impos-
sível o navegar, sob pena de 
incorrer nos maiores riscos”.

COMÉRCIO
Em 1964 o Clube de Di-

retores Lojistas tinha expres-
siva significação no comér-
cio. Por isso, a diretoria eleita 
para o biênio seguinte repre-
sentava o setor. O presiden-
te era Domenico Falesi, da 
Odalisca Modas e Perfuma-
ria. O vice-presidente, Car-
los Acatauassu, de F. Aguiar 
& Cia. Diretor de relações 
públicas, José de Luca, da 

Sapataria Batista Campos. O 
1º secretário, Joaquim Viei-
ra, das Lojas Capri. O 2º se-
cretário, Benedito Cardoso 
do Vale, de A Radiolar. O 1º 
tesoureiro, Junichiro Yama-
da, de Y. Yamada & Cia. O 
2º tesoureiro, Osório Batista 
Soares, da Casa Marc Jacob. 
Diretor social, Jorge Colares, 
da Casa Colares, E o diretor 
de promoções, Manuel Dias, 
de Tecidos Lua.

HINO
A comemoração pelos 

350 anos de Belém, em 1965, 
provavelmente terão sido 
mais dignas da data do que 
a programada para os 400 
anos, se as providências con-
tinuarem no ritmo atual. Há 
meio século o compositor 
Waldemar Henrique com-
pôs um hino em parceria 
com o engenheiro e historia-
dor Augusto Meira Filho. Se 
não surgir outro, vale a pena 
repetir o de 1965, que tem 
qualidade assegurada. Diz 
a letra, que é uma recons-
tituição e interpretação da 
história da cidade, pela ótica 

de Meira Filho, detentor do 
titulo de seu namorado:

Quando a nau venturosa 
dos lusos/Penetrou no gi-
gante dos mares/ Expulsan-
do hereges e intrusos/ Com 
a cruz sobraçando os altares/ 
De Caldeia, a cidade se er-
gueu/ Um presépio de amor 
e de luz/ E Belém – Flor das 
Águas – nasceu/ Relembran-
do o Natal de Jesus!

De Teixeira, a Amazônia 
integrando/ De Furtado, a 
esperança e o fulgor/ Liber-
dade e bravura sangrando/ 
Com os cabanos morrendo 
de dor/ Seus caminhos são 
puros e santos/ Sua História 
um desejo de paz/ Suas ma-
nhãs um poema de encan-
tos/ Que a natureza constan-
te refaz.

Quantos anos de sonhos 
e glórias/ Combatendo o 
inimigo invasor/ Reforçan-
do eternas memórias/ Das 
Missões e o Gentio sofredor/ 
Seu futuro, em Vieira, re-
luz/ Resplendente no sol do 
Equador/ Desta Pátria enla-
çando na Cruz/ Toda a his-
tória do povo senhor!

FOTOGRAFIA

Paulo 
Maranhão
Em 1968 o pintor Dionorte 
Drummond Nogueira 
inaugurou sua galeria de 
arte exibindo um retrato do 
jornalista Paulo Maranhão, 
o temido dono da Folha do 
Norte, pintado por Armando 
Baloni. A tela pertenceu ao 
neto, Ivan Maranhão, que a 
passou ao seu irmão, Haroldo 
Maranhão, que o doou 
ao Conselho Estadual de 
Cultura. Por onde andará a 
pintura, que é expressiva, fiel 
ao original ao captar a fúria 
contida do mais importante 
jornalista do Pará.
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Jornalismo
Certo dia uma jovem  jornalista, que 

trabalha na assessoria de imprensa de 
um importante órgão do governo esta-
dual, me perguntou que livro ou autor 
ela poderia ler   para se atualizar. Res-
pondi de bate pronto: você quer dar um 
novo rumo à sua carreira? Então leia 
qualquer texto do jornalista Lúcio Fla-
vio Pinto. Meses depois, ela estava feliz, 
mas com muito embaraço no seu traba-
lho: o que ela leu não sintonizava com o 
que ela escrevia para o órgão estadual de 
governo. Pedi a  ela que não deixasse seu 
emprego, mas que não perdesse o foco e 
a esperança para uma sociedade justa e 
com liberdade de imprensa.

Você não está só nessa luta. 
Célio Costa  

MINHA RESPOSTA
Às vezes bate um desânimo por man-

ter um jornalismo como este. Mas quan-
do chega manifestação como esta, se 
superpõe uma voz mais alta – e continu-
amos. Obrigado.

Crise
Ato positivo. Assim esse editor cha-

mou – no box da pág. 05, do Jornal 
Pessoal nº 593, na matéria intitulada “O 
gesto de grandeza de Dilma Rousseff – 
na sugestão de a presidente pactuar um 
acordo político para a “convocação de 
eleição geral”, decorrente de sua renúncia 
ao cargo que assumiu democraticamen-
te em janeiro deste ano. Uma ação dessa 
igualha só pode ser considerada como in-
sultuosa aos seus eleitores, e também vai  
favorecer determinados grupos amorais 
ainda inconformados com o resultado 
das urnas. Não existe “solução jurídica” 
paralela para a realização de ato desse 
tipo, todas as hipóteses estão previstas na 
Constituição Federal. Arguir solução fora 
da Lei Maior é prevaricar.

Concorda-se com a incredulidade 
na “elite política”, mas num governo de-
mocrático de soberania popular, como 
se diz, não se pode tomar medida des-
te porte, sob pena de perverter a ordem 
constitucional e criar um ambiente pro-
pício para os predadores contumazes 
animarem um caos político permanen-
te, com sérios reflexos na economia, 
cujo objetivo principal é afastar o chefe 
de governo do seu posto. Seja qual for 
a situação, há que se trabalhar com as 
classes política, empresarial, intelectu-
al e demais componentes da sociedade 

para resolver o impasse político que 
vem subvertendo o cenário econômico. 
Outras iniciativas fora das regras consti-
tucionais têm de ser consideradas como 
golpe ao regime vigente.

O STF, através do ministro Teori Za-
vascki, abortou um “golpe legislativo” 
que vinha sendo  costurado às escânca-
ras pelo presidente da Câmara Federal, 
Eduardo Cunha, oposição e simpati-
zantes, especialmente a mídia hegemô-
nica, encarregada de divulgar os maus 
fatos com estardalhaço e escamotear 
notícias positivas em proveito de todos. 
Existe um rito processual e regras legais 
específicas para enquadrar o crime de 
responsabilidade e crimes comuns por 
quem ocupa o principal cargo do poder 
executivo. Os renomados juristas que 
elaboraram as peças acusatórias sobre 
as apontadas transgressões sabem dis-
so, porém como estão sendo cooptados 
pela volúpia  insana dos inconformados, 
é bem possível que suas brilhantes peças 
sejam refutadas na Câmara e no Senado 
por falta de enquadramento ou substân-
cia factual.

Não só os “fanáticos”, “interessa-
dos ou comprometidos” e “aderentes”, 
também uma imensa parcela da popu-
lação brasileira está observando, aliás, 
vivenciando uma campanha sórdida de 
extremismo político que pode levar a 
uma sublevação institucional. Ajunte-
se a este quadro, um esforço inacredi-
tável dos principais jornais e revistas 
– atuando como legítimos partidos de 
oposição – e o fanatismo exacerbado na 
internet, cujo objetivo fim é criminali-
zar o Partido dos Trabalhadores e o go-
verno. Só é ladrão e corrupto neste país 
quem é do governo e do PT, as outras 
agremiações partidárias e seus filiados 
são uns santarrões. Isto mesmo, santos 
de pau oco! Infelizmente muitos desa-
visados - mas que deveriam olhar para 
trás – participam e estão incorporados 
nessa encenação.

Em resumo, o impedimento só pode 
ser feito (segundo especialistas), com 
base legal e factual, isto é, devidamente 
fundamentado, nas leis e nos fatos. No 
TSE, as contas da campanha eleitoral fo-
ram aprovadas, no entanto, inventaram 
uma “revisão” extra. No caso das “pe-
daladas” (TCU), que na verdade são os 
acertos contábeis ou mero artificio con-
tábil, para viabilizar o famoso superávit 
primário (uma invenção do rentíssimo/
concentradores financeiros), o históri-
co dos governos anteriores indica que 
é uma operação rotineira. Imagina-se 
a repercussão nas hostes oposicionistas 
da manchete da Folha, jornal dos Frias, 

edição de 25.07.15: “Pedaladas fiscais, 
vêm desde a era FHC”.

O senhor Antônio Delfim Neto, no 
mesmo jornal já havia declarado com to-
das as letras “Pedaladas ocorrem desde 
antes FHC”. Fica claro de uma vez, que 
o principal empecilho para as atualiza-
ção e emprego dos ajustes econômicos é 
a oposição, porque não se conformando 
com a derrota nas urnas vem apelando 
de forma inconsequente e leviana contra 
um governo legitimamente eleito com 
54,5 milhões de sufrágios.

Rodolfo Lisboa Cerveira

MINHA RESPOSTA
O caro leitor Rodolfo Cerveira não 

considerou o pressuposto da minha suges-
tão: ela só podia ser adotada se a presi-
dente da república tomasse a iniciativa. 
Sugeri que ela, espontaneamente, por 
deliberação própria, convocasse todas 
as lideranças políticas e propusesse a re-
núncia dela, do vice-presidente e dos pre-
sidentes da Câmara Federal (o segundo 
na linha sucessória) e do Senado (apenas 
aos cargos, não aos mandatos, para que 
outro parlamentar se apresentasse, aceito 
por todos), com o compromisso de promo-
ver emenda constitucional para convocar 
eleições gerais, de alto a baixo, de presi-
dente da república a vereador, para dar 
ao povo a oportunidade de refazer toda a 
estrutura política do país, fulminada por 
uma profunda crise de credibilidade. É 
claro que se Dilma Rousseff não concor-
dasse, nada podia ir avante.

Não se trata, portanto, de nenhum 
golpe constitucional ou medida de ex-
ceção para favorecer quem quer depor 
a presidente. Essa proposta certamente 
não seria aceita pela classe política, mais 
empenhada em salvar o próprio pescoço 
do que em defender o interesse público. É 
uma utopia. Mas uma utopia que possi-
bilitaria a retomada do processo político 
com a renovação integral da representa-
ção popular.

Se o eleitor repetisse os erros, proble-
ma de todos, da nação. Seria um gesto de 
altruísmo, no meu entender, para poupar 
o Brasil da sangria desatada que está so-
frendo por causa do impasse político atu-
al. Impasse que está tornando cada vez 
mais cara e aviltante uma solução para 
o problema. Mas só se Dilma Rousseff 
partilhasse esse entendimento, o que está 
muito longe dos seus planos, ainda que 
para isso costure acordos imorais.

A proposta foi apresentada para ser 
debatida num patamar capaz de absorver 
as divergências, não para ser fonte de mais 
intolerância e dogmatismo, renovando as 
teorias conspirativas de sempre.

cart@scart@s
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MEU SEBO

Os livros dedicados a José Lins do Rego
Em 1940, no Rio de Janeiro, o poe-

ta Manuel Bandeira assinou o seguin-
te autógrafo na primeira edição do 
seu livro Noções de história das lite-
raturas, publicado nesse mesmo ano 
pela Companhia Editora Nacional: 
“Ao querido José Lins do Rego, com 
o melhor afeto do Manuel Bandeira”.

Em setembro de 1953, também 
no Rio, foi esta a dedicatória de Rai-
mundo Magalhães Júnior em Arthur 
Azevedo e sua época, publicado pela 
Coleção Saraiva no ano anterior: “Ao 
meu caro José Lins do Rego, com um 
grande abraço do Magalhães Júnior”.

Como é que os dois livros autogra-
fados a um dos maiores romancistas 
brasileiros por um dos maiores poe-
tas brasileiros e um jornalista que foi 
também prolífico escritor chegaram 
a Belém, onde os comprei? Talvez já 
seja impossível reconstituir o cami-
nho, mas o enigma me faz propor ao 
leitor uma questão na qual sempre 
penso quando frequento sebos fora 
de Belém: como é importante trazer 
para cá livros que circularam por ou-
tras cidades brasileiras, permitindo 
que no futuro (no meu caso – espero 
– quando eu morrer) leitores locais 
tenham acesso a publicações rara-
mente encontradas por aqui. Espe-
cialmente aquelas que são localizadas 
depois de exaustiva garimpagem pe-
las montanhas de papeis acumuladas 

nos principais sebos da antiga capital 
federal e da capital econômica, Rio e 
São Paulo.

Não deixa de ser um ato de des-
concentração cultural quando os 
livros comprados e trazidos são 
bem selecionados por seu valor in-
trínseco ou porque não integram o 
circuito cultural da cidade. Infeliz-

mente, o poder público não é atento 
a essa circunstância, estimulando as 
pessoas que têm esse hábito a ceder 
suas preciosidades para bibliotecas 
públicas.

Velhos frequentadores se sebos se 
acostumaram a encontrar livros de 
valor que foram descartados sem cri-
tério por bibliotecas oficiais ou delas 
extraviados. Hoje um fenômeno mais 
frequente do que antes, não só porque 
o governo passou a comprar milhões 
de livros como porque essas aquisi-
ções costumam não ter critérios.

Qual a razão, por exemplo, de des-
tinar livros de literatura de vanguarda 
para bibliotecas de escolas de ensino 
fundamental e médio? No caso, o que 
se buscou foi divulgar o autor ou fa-
vorecer a editora? Numerosas vezes, 
sem uma razão convincente para a 
primeira hipótese, é inevitável cogi-
tar mais da alternativa a ela. E cultura 
passa a ser negócio rentável.

Quanto aos livros autografados, a 
aparência é de que José Lins do Rego 
não leu nenhum dos dois. Ou não 
deixou qualquer rastro – anotação, 
sinal, traço – da sua consulta. Talvez 
tenha repassado a alguém, os vendido 
a um sebo ou este foi o destino dado 
por sua mulher ou herdeiro.  O feliz 
butim serve de mais um elemento 
para pensar na história do livro atra-
vés das anotações nele contidas.

A SEDES
Uma descoberta improvável me 

fez comprar o anuário 1967/68 da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras “Sedes Sapientiae” da Ponti-
fícia Universidade Católica 
de São Paulo. que ficava na 
rua Marquês de Paranaguá, 
no centro antigo da capital 
paulista. O livro pertenceu a 
Iraides Messias de Lima. Foi 
o 25º anuário, cuja publica-
ção começou em 1943.

Era uma sofisticada es-
cola feminina, que ocupava 
uma enorme área murada, 

com um bosque maravilhoso, que 
frequentei bastante quando cheguei 
a São Paulo, em 1969. Era um lugar 
acolhedor, apesar da sua posição con-

servadora, com alguma to-
lerância para pensamentos 
divergentes, que se acen-
tuou com a repressão ao 
pensamento.

Hoje o local é um terre-
no quase arrasado, à espera 
do fim de um litígio para 
definir seu uso. Nunca mais 
semelhante ao que foi a “Se-
des Sapientiae”.



Um riso pelo morto
A morte do jornalista Moacir 

Japiassu, no dia 4, é daquelas per-
das profundas, mas que não dei-
xa um gosto travoso na memória. 
Porque, ao saber que ele tinha su-
cumbido a um AVC, aos 73 anos, 
em São Paulo, a reação é de gra-

tidão e alegria. Quantas vezes Ja-
piassu não nos fez gargalhar?

Seu domínio da língua portu-
guesa, bom humor, perspicácia 
e espírito anarquista o armavam 
de lupa e espada para vasculhar 
os erros mais crassos e inacredi-
táveis na imprensa brasileira. Ele 
tinha que selecionar a quantidade 
de “causos” que acumulava para a 
sua coluna (o Jornal da Impren-
Ça), quando um cidadão normal 
(o “considerado”, no seu jargão 
inconfundível) passaria batido pe-
las barbaridades cometidas diaria-
mente por jornalistas que não res-
peitam o leitor nem a si próprios. 
Esse mau profissional pagaria caro 
por essa displicência nas mãos de 
Jupiassu e seu alter ego, Janistra-
quis. Formou uma confraria em 
torno da sua imaginação do tama-
nho e da importância daquela que, 
antes dele, Stanislaw Ponte Preta, 
seu equivalente, criou.

Mas se o personagem eviscerado 
encontrasse o seu crítico, é pouco 
provável que se aborrecesse. A apa-
rência sardônica de Jupiassu e seu 
invencível bom humor não permi-
tiriam. Paraibano de nascimento, 
era um sertanejo até a alma, apesar 
da aparência de Papai Noel, care-
ca e de barbas brancas, a imagem 
que ficou. Era um gozador e um 
livre atirador, apesar de uma longa 
carreira de meio século passando 
por veículos como TV Globo, Is-
toé, Veja, Correio de Minas, Última 
Hora, Jornal do Brasil, Pais & Filhos, 
Jornal da Tarde e Placar.

Certa vez, em São Paulo, meu 
irmão, Raimundo, cruzou com ele 
por alguma redação. Ao saber quem 
era, Japi lhe deu um forte abraço e o 
mandou repeti-lo comigo, seu velho 
admirador e eventual colega. Além 
de tudo, Japiassu era de uma gene-
rosidade maior ainda do que o seu 
enorme talento.

“A poesia não se escreve do dia para a noite,/mas somen-
te da noite para o dia”, A poesia que Fernando Maroja 

Silveira escreve tem o orvalho desse roteiro. Poesia para se 
ler insone, mas sem angústia. Para acompanhar como notas 
musicais – de uma sonata, talvez. Também como eco de suas 
viagens por paragens longínquas e diferentes da sua solar Be-
lém do Pará. E de seus sofrimentos suados na leitura de po-

etas e filósofos, na ruminação de sonhos, na lavra na pedra 
léxica e no lavar das mãos em água cristalina. Mas também 
no apagar do charuto no cinzeiro, objeto constante neste li-
vro, lugar certo para a cinza das horas, a cinza da origem, a 
cinza que substitui o barro na despedida, na nuvem que se 
dissipa no céu de turmalinas.

Fernando é um poeta à maneira provençal. Seu canto é 
discursivo e linear como as águas de um rio, que seguem seu 
caminho, nem sempre para o mar, mas sem nunca voltar. 
Um curso de seguidos meandros, curtos, súbitos. Quando 
parece que a lira vai se espichar, como nos longos poemas 
que vão se desmilinguindo pelo excesso de palavras, ele ar-
remata com uma frase de surpresa, um impacto de fazer re-
fletir ou, quando nada, se tornar fonte de prazer, o prazer da 
sonoridade bem ritmada, cerzida sem rimas, mas no langor 
de um verdadeiro poeta, que segue por sua avenida Nevski 
universal sem que sua ironia apague a brasa do seu charuto 
imaginário pelas ruas de Havana ou de St. Petersburgo, sem 
nunca deixar de sentir o perfume das mangueiras de Nossa 
Senhora de Belém do Grão Pará. Nós, com ele, embalados 
por seus belos versos, seguimos pelo horizonte sem frontei-
ras da imaginação.

Versos em cinza
de um novo poeta
O Pará tem um novo e bom poeta, é 

Fernando Maroja Silveira. Ele estreou 
com um livro completamente maduro, 

de poetaz: Cinzas, publicado pela Paka-
Tatu. A pedido dele, escrevi o prefácio, que 
reproduzo, esperando que estimule o leitor 
a um encontro com a poesia de Fernando.


