
JADER: 35 ANOS NO PODER • CARNE CUSTA ÁRVORES • CHACINA: UM ANO E NADA

Jornal Pessoal
A  AGENDA  AmAzôNicA DE Lúcio FLávio PiNto • ANo XXiX • No 597 • NovEmBRo DE 2015 • 2a quiNzENA • R$ 5,00

Há exatamente 30 anos, em 1985, o en-
tão presidente José Sarney fez a sua 
primeira visita à Amazônia. Foi ver o 

primeiro projeto de mineração a entrar em ope-
ração no Pará, a mina de bauxita da Mineração 
Rio do Norte, uma das maiores do mundo. Para 
pousar na pista do núcleo residencial de Porto 
Trombetas, o avião presidencial precisou passar 
por cima do lago Batata.

A visão foi constrangedora. Quase 20% da su-
perfície líquida se tornara sólida, aterrada pelos 
rejeitos da lavagem do minério, que eram depo-

sitados no lago porque a mineradora não cons-
truíra uma bacia própria de deposição. O Batata, 
um dos maiores lagos que margeiam o grande 
rio, afluente da margem esquerda do Amazonas, 
estava sendo destruído sem clemência. O volu-
me despejado até aquele momento correspondia 
à lavra de apenas uma década e meia.

A imagem chocou quem assistiu à exibição da 
reportagem sobre a visita, feita pela TV Globo, 
ecoando pelo mundo. A paisagem transformada 
do lago se parecia mais com Marte do que com 
a Terra, por sua coloração vermelha e o desapa-

ECOLOGIA

O fim da Amazônia
O desastre de Mariana, em Minas Gerais, faz soar o alarma 

sobre os efeitos sociais e ambientais negativos da mineração. A 
Amazônia ecoa esse risco, minimizado pelo desconhecimento da 

destruição, que continua a avançar, das frentes pioneiras.
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recimento de toda forma de vida no lo-
cal, dos peixes às plantas. Se dependes-
se da mineradora, que era controlada 
pela ainda estatal Companhia Vale do 
Rio Doce, associada a várias das multi-
nacionais do ciclo do alumínio, o Bata-
ta estava condenado à morte.

Uma condenação absurda. Não só 
pelo aspecto ecológico: também pelo 
econômico. A MRN construiu uma 
ferrovia para transportar o minério 
por 30 quilômetros, da jazida até o 
porto privativo. Mas um terço da car-
ga era rejeito, que só seria descartado 
no ponto de lavagem, à beira do rio. 
Além da lama vermelha, o processo 
produtivo gerava um pó da mesma 
cor, expelido pela chaminé, sem filtro, 
que cobria tudo.

A bauxita era lavada e depois seca 
porque parte da produção ia (e ainda 
vai) para o Canadá, local de origem da 
Alcan, que por alguns anos foi a única 
proprietária do projeto, até a CVRD se 
incorporar ao empreendimento para 
que ele pudesse ser retomado. O miné-
rio precisava ser seco para não conge-
lar no porão dos navios que chegavam 
ao Canadá no inverno.

O forno de secagem do minério 
era alimentado de madeira, extraída 
arbitrariamente de uma área que seria 
inundada pela barragem da hidrelétri-
ca do Trombetas. A usina não saiu até 
hoje, mas o ex-quase-futuro reservató-
rio foi limpo e as árvores se transfor-
maram em lenha até o alerta de que se 
tratava de um desmatamento absurdo. 

O alerta veio através da repercussão 
internacional das imagens do lago, que 
desnudavam a aparência de normali-
dade da mineração. Desde o início a 
extração da bauxita devia ter um de-
pósito de rejeito e o ponto de lavagem 
de minério no alto da serra, sem que o 
trem precisasse transportar (com ônus 
ambiental e econômico) material esté-
ril num percurso de 30 quilômetros, 
para descartá-lo nas belas drenagens 
naturais da região de Oriximiná.

A partir da reação, a Rio do Norte 
fez uma inovação: passou a depositar 
o rejeito em buracos que abriu ao lado 
da mina e a recobri-los com terra ve-
getal para replantar as espécies nativas 
da f loresta que derrubou, recompon-
do assim a paisagem. Foi a primeira 
aplicação à lavra de bauxita de uma 

técnica usada para uma atividade em 
menor escala, a lavra de fosfato nos 
Estados Unidos. 

O erro inicial estava corrigido, mas 
não teria havido as mudanças sem 
pressão externa. Quanto custou a falta 
de iniciativa da própria mineradora? 
Nenhum cálculo foi feito na época e até 
agora. Mas uma ideia atualizada pode 
ser estabelecida a partir da constata-
ção de que a cada ano a MRN descarta 
mais de cinco milhões de toneladas de 
material estéril.

Significa que, em 10 anos, terá pro-
duzido tanta lama de rejeito quanto a 
Samarco acumulou nas duas barra-
gens que se romperam e provocaram 
a maior tragédia ambiental da minera-
ção no Brasil. E a Rio do Norte já tem 
30 anos de operação comercial, a mais 
antiga mineradora no novo ciclo da 
atividade, iniciado 60 anos atrás com a 
lavra de manganês no Amapá por ou-
tra multinacional, a siderúrgica ame-
ricana Bethlehem Steel, em sociedade 
com o grupo empresarial de Augusto 
Trajano Antunes.

Essa muito mal conhecida história 
ensina que é inconfiável o compro-
misso das empresas de mineração de 
prevenir – ao máximo possível pela 
tecnologia disponível – os acidentes 
inerentes à sua atividade e minorar ao 
máximo os efeitos deles quando ocor-
rem por um acidente completamente 
fora do controle. A tragédia de Ma-
riana não deixa dúvida, qualquer que 
tenha sido a causa do rompimento dos 
diques de contenção do rejeito da pelo-
tização (agregação em pelotas) do mi-
nério de ferro, sobre um ponto: a ne-
gligência da Samarco, na qual a antiga 
CVRD (privatizada há quase 20 anos) 
tem metade das ações, em parceria 
com a anglo-australiana BHP-Billiton.

A empresa não respeitou o limite 
de segurança recomendado para reter 
os 50 milhões de toneladas de rejeitos 

que vazaram nem dispunha de uma 
alternativa segura para um aciden-
te. O plano que elaborou não estava 
à altura do risco que um rompimen-
to causaria à área situada abaixo das 
duas barragens que entraram em co-
lapso. Daí a gravidade e extensão do 
dano que causou e dos prejuízos, que 
ainda nem foram exatamente calcula-
dos. O que já foi apurado, no entan-
to, é o bastante para que a sociedade 
brasileira se comprometa em dar um 
basta ao livre arbítrio das empresas de 
mineração (assim como das demais 
que possuem barragens, como as de 
energia) e obrigue o governo a sair da 
sua inércia, omissão ou incompetên-
cia, mais graves até do que a irrespon-
sabilidade desses setores da iniciativa 
privada. Com um agravante: a Samar-
co é considerada como uma das me-
lhores do setor. Como será a pior?

Uma resposta segura exige uma re-
visão rigorosa da situação das frentes 
econômicas que avançam sobre novas 
fronteiras na Amazônia, em particu-
lar no Pará. Há boas notícias no front, 
mas elas precisam ser relativizadas 
em função da dinâmica da ocupação 
da região, que ainda é marcantemen-
te predatória e irracional. O Imazon, 
uma das mais ativas instituições de 
pesquisas amazônicas, apresentou 
uma dessas notícias, imediatamente 
comemorada, como aconteceu por 
ocasião da recente visita a Belém do 
príncipe herdeiro do trono japonês.

O Instituto do Homem e do Meio 
Ambiente constatou que 230 quilôme-
tros quadrados (ou 23 mil hectares) 
foram desmatados na Amazônia Legal 
no mês passado. Houve redução de 5% 
em relação a outubro de 2014, quando 
o desmatamento somou 244 quilôme-
tros quadrados. Já a área degradada de 
florestas foi muito maior, alcançando 
1.009 km2, com incremento de 115% 
em relação a outubro de 2015, quando 
a degradação somou 468 km2.

A notícia é boa, mas não tão boa 
quanto parece. Primeiro, porque a 
derrubada de mata nativa prossegue, 
desfazendo a esperança quanto à via-
bilidade do tão apregoado desmata-
mento zero. Invariavelmente, a flores-
ta virgem é substituída por cultivos de 
valor inferior e sem o mesmo desem-
penho ecológico.
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Em segundo lugar, porque o corte 
raso, geralmente feito para a implanta-
ção de fazendas de gado ou plantio de 
culturas comerciais, como a soja, foi 
substituído pelo corte seletivo de ma-
deira, que, mantendo a copa das árvo-
res, não é registrado pelos satélites e ca-
mufla as estatísticas de desmatamento e 
degradação.

Mesmo quando ambas as agressões 
se reduzem ou desaparecem, não há 
muita razão para a comemoração. O 
Pará, onde o desmatamento diminuiu, 

a liberação de gases de efeito estufa é 
maior porque crescem as queimadas 
em áreas já alteradas. Por isso o Estado 
é o líder da região. Significa que a ati-
vidade humana se alterou numa fron-
teira já mais densamente ocupada. No 
entanto, segue a mesma diretriz em 
uma nova fronteira, como a do Ama-
zonas, que abrigou 16% do desmata-
mento constatado em outubro, um ín-
dice elevado se comparado aos 29% de 
Mato Grosso, 26% de Rondônia e 24% 
do Pará.

O Estado da propaganda ecológi-
ca desencadeada pelo ex-governador 
e atual ministro (das minas e energia) 
Eduardo Braga desmorona, o que se 
evidencia ainda mais pelo índice de 
desmatamento, de 2%, do vizinho Ro-
raima. O pioneiro que devastou os vales 
do Araguaia, Tocantins e Xingu chega 
com os mesmos procedimentos ao vale 
do rio Madeira. Por isso, a Amazônia 
continua a sofrer – e a desaparecer.

O resto é ingenuidade. Ou então 
propaganda.            

A vitória de Jader, trinta anos depois
Um ano depois de terem derrubado João Goulart, que era 

o presidente constitucional do país, os militares se viram dian-
te de um desafio político: deviam respeitar o calendário elei-
toral que receberam, no qual estavam marcadas eleições em 
1965? De imediato, cancelaram a disputa para a presidência, 
que tinha dois fortes candidatos: o ex-presidente Juscelino Ku-
bitscheck e o ex-governador Carlos Lacerda.

Para compensar, respeitaram a agenda restante. Assim, o 
Pará foi um dos 11 Estados brasileiros que elegeram – pelo 
voto direto e universal – pela última vez os seus 
governadores, em 1965. Como perderam para a 
oposição nos dois Estados principais desses 11 (Rio 
de Janeiro e Minas Gerais), em 1966 a democracia 
emagreceu ainda mais: o voto popular foi substituí-
do, para o preenchimento das chefias do poder exe-
cutivo, pela escolha indireta, através de um colégio 
eleitoral seleto, formado pelos deputados estaduais.

Por ironia da história, o último governador eleito antes da 
vigência – por ato de força – da eleição indireta para presiden-
te da república, governadores e prefeitos das capitais (além de 
outros municípios em áreas de segurança nacional e estâncias 
hidrominerais e equivalentes), foi o mesmo, o tenente-coronel 
Alacid da Silva Nunes, que apoiou a vitória do candidato de 
oposição, o então deputado federal Jader Barbalho, na volta 
do Brasil à democracia.

Em 15 de novembro de 1982, como candidato do PMDB, 
Jader venceu o empresário Oziel Carneiro, do PDS, por uma 
diferença de apenas 50 mil votos (502 mil contra 462 mil). Num 
colégio eleitoral de 1,5 milhão de eleitores, votaram apenas um 
milhão. Deixaram de votar 435 mil, quantidade próxima dos 
votos dados a Oziel.

Começavam novos tempos, à frente dos quais estaria o 
maior líder político de oposição no Estado? Ainda jovem, 
com 38 anos, Jader começara na política estudantil duas dé-
cadas antes. No ano da eleição de Alacid, em 1965, discursou 
na inauguração do colégio Augusto Meira, em São Braz, sau-
dando o primeiro governador do regime militar, o coronel 
Jarbas Passarinho.

Com toda popularidade que tinha, depois de combater a 
corrupção, o contrabando, o jogo do bicho e a ineficiência da 

administração pública estadual, Passarinho elegeria quem 
quisesse. Ele pretendia ter um civil como seu sucessor, o ex-
deputado, ex-ministro e médico Catette Pinheiro. Mas seus 
colegas de farda queriam Alacid, nome que Jarbas endossou, 
por sua bem avaliada gestão na prefeitura de Belém.

O resultado: Alacid teve 70% dos votos (163 mil) contra 
apenas 67 mil do marechal, senador e ex-governador Ale-
xandre Zacarias de Assunção, apoiado por seus inimigos 
históricos, os correligionários do general Magalhães Barata.

Em 1982 Alacid era governador pela segunda vez, 
já nesta pela escolha dos deputados estaduais (que 
sempre cumpriram as ordens de Brasília). Decidiu 
liquidar com seu ex-correligionário e já então maior 
inimigo, Jarbas Passarinho. O ex-ministro realmen-
te não conseguiu se eleger senador. Teve mais votos 
(445 mil) do que seus três adversários do PMDB (o 
mais votado dos quais, o eleito, Hélio Gueiros, ficou 

com 225 mil), mas a soma do trio, graças a um feitiço (a su-
blegenda) que se virou contra o feiticeiro, resultou em 30 mil 
votos a mais do que Passarinho, que concorreu sozinho, sem 
sublegenda, por vontade própria e excesso de autoconfiança.

Como padrinho de Jader no uso da máquina estadual 
contra a máquina federal, a serviço de Oziel, Alacid Nunes 
dava como certa a reciprocidade em 1986, quando poderia 
voltar pela terceira vez ao governo do Estado, novamen-
te pelo voto popular, realizando uma façanha que acabaria 
sendo de Simão Jatene, que se fez político disputando logo 
o principal cargo no Estado, sem passar por qualquer etapa 
intermediária. Mas Jader desfez as amarras e constituiu um 
novo poder no Estado, marginalizando Alacid (o que não 
impediu que viessem a se reconciliar, através de Hildegardo, 
o filho de Alacid que se fez político).

Um poder novo, de mudança? Não, um retorno ao “bara-
tismo”. Não ao tenentismo de 1930, que sepultou a República 
Velha dos “carcomidos”, mas à sua versão deturpada e deprava 
da volta de Barata ao poder, com sua máquina de triturar pes-
soas, ideais e bandeiras.

No Pará, tudo muda para continuar como estava. Talvez 
por isso, a grande imprensa se esqueceu da data – por desaten-
ção ou interesse próprio.     
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A carne ao molho de madeira:
o que não está nas prateleiras

A ONG internacional Greenpeace 
analisou as políticas de compra de carne 
bovina das sete maiores redes varejistas 
do Brasil. Concluiu que todas “ficaram 
longe de garantir segurança contra car-
ne contaminada com desmatamento, 
trabalho escravo e violência no campo” 

O relatório dessa análise foi divulga-
do, na semana passada, para assinalar o 
lançamento da campanha Carne ao mo-
lho madeira, que – segundo a entidade 
– “mostra como os supermercados estão 
ajudando a devastar a Amazônia”. Além 
de registrar essa constatação, o Greenpe-
ace realizou uma ação em uma loja do 
Pão de Açúcar, tentando “conscientizar 
os consumidores sobre a relação entre o 
desmatamento, a pecuária e a carne que 
chega à sua mesa”. 

A picanha do churrasco de domingo, 
alerta um informe da ONG, “foi pro-
duzida às custas do desmatamento, ali-
mentando uma cadeia criminosa de gri-
lagem de terra e um ciclo de violência, 
desrespeito e destruição na Amazônia”, 
o que o consumidor ignora, porque os 
principais supermercados do Brasil “não 
garantem para seus clientes que a carne 
vendida nas gôndolas respeita o meio 
ambiente e os direitos humanos”.

Para o Greenpeace, o momento é 
de mudar essa situação: “o supermer-
cado que vende a carne tem o poder de 
quebrar essa corrente. Cada um de nós, 
juntos, pode pressionar os supermerca-
dos para liderar essa mudança e trazer a 
proteção das matas para o centro de suas 
políticas de compra de carne bovina”.

A ONG se atribui o primeiro passo 
nessa direção, ao lançar, no dia 18, o 
relatório Carne ao Molho Madeira – 
Como os supermercados estão ajudan-
do a devastar a Amazônia com a carne 
que está em suas prateleiras.

A partir do levantamento de infor-
mações de sete redes de supermercados 
– que, juntas, representam cerca de dois 
terços de todas as vendas de varejo em 
território nacional – o relatório mapeia 
como as maiores redes varejistas do Bra-
sil vêm lidando com o problema.

O resultado, diz o Greenpeace, “é as-

sustador: dentro do ranking que resume 
a avaliação das empresas, nenhuma de-
las atinge o patamar ‘verde1, que corres-
ponde a um percentual de 70% a 100%. 
Ou seja, a avaliação revela que nenhum 
supermercado consegue, hoje, garantir 
que 100% da carne que comercializa é li-
vre de crimes socioambientais”, informa 
Adriana Charoux, da Campanha Ama-
zônia do Greenpeace.

Dentre todos os analisados, o Wal-
mart “foi quem saiu na frente, com 62% 
dos requisitos considerados fundamen-
tais. Atrás dele, o Carrefour atingiu 
23%, enquanto o Grupo Pão de Açúcar 
(GPA), maior empresa do setor, apenas 
15%. Na lanterna, o Cencosud alcan-
çou meros 3%. Outros supermercados 
falharam vergonhosamente: o Gru-
po Pereira-Comper, o Grupo DB (que 
têm forte presença em várias cidades 
da Amazônia) e o Yamada (que preside 
atualmente a Associação Brasileira de 
Supermercados – ABRAS) não fornece-
ram qualquer informação a respeito de 
suas políticas para evitar a ligação entre 
o desmatamento e os produtos que co-
mercializam”.

A significação da Amazônia no con-
junto da pecuária nacional já é expres-
siva: 80 milhões das 212 milhões de 
cabeças de gado do Brasil estão na re-
gião, segundo o Greenpeace. Metade do 
mercado de carne aos quais destinam os 
abates é controlado pelas quatro maiores 
redes de supermercados do Brasil (GPA, 
Carrefour, Walmart e Cencosud).

O relatório avalia três aspectos prin-
cipais da política de compra de carne 
bovina das gigantes do setor: “a existên-
cia e o alcance destas políticas, os crité-
rios dessas políticas e quanto os super-
mercados são transparentes em relação 
ao tema junto a seus consumidores”. 

É uma ofensiva necessária diante 
do que aconteceu nas últimas décadas: 
mais de 750 mil quilômetros quadra-
dos da floresta amazônica brasileira fo-
ram destruídos, 60% dos quais viraram 
pasto para gado. “A falta de indicadores 
positivos é, portanto, especialmente gra-
ve diante da presença histórica do gado 

como o principal vetor de desmatamen-
to da Amazônia.

Quando toda a sociedade brasileira 
se mobiliza pelo Desmatamento Zero 
e o Brasil busca atingir suas metas de 
redução de emissão de gases de efeito 
estufa, é chegada a hora das grandes re-
des varejistas assumirem a responsabi-
lidade de fornecer um produto que não 
contribua com o desmatamento. Elas 
precisam dizer não à carne contamina-
da com o desmatamento”, proclama o 
Greenpeace.

“Os brasileiros têm o direito de sa-
ber se sua próxima refeição está contri-
buindo com a destruição da Amazônia 
ou com a violação de direitos humanos. 
Mais do que nunca, está nas mãos dos 
supermercados decidir se querem fazer 
parte da solução ou do problema”, pro-
põe Adriana Charoux.

Ela atribui aos consumidores o de-
safio de repensar seu consumo, seja em 
quantidade ou em procedência. “Além 
de ajudar a diminuir a pressão sobre a 
floresta, a redução no consumo de car-
ne vermelha também é benéfico para a 
saúde e para o melhor aproveitamento 
de recursos naturais. Precisamos ga-
rantir que nossa alimentação e hábitos 
de consumo não contribuam para a 
destruição da maior floresta tropical do 
planeta. Os supermercados têm que se 
mover”, proclama.

A voz da carne

Se os supermercados não reagiram, o 
maior produtor de carne do país – e do 
mundo – distribuiu logo um press-re-
lease. Pelo contraste que oferece com o 
material distribuído pelo Greenpeace, 
merece ser reproduzido.

Diz o JBS:
“O Greenpeace, principal organiza-

ção global de proteção ao meio ambien-
te, publicou o relatório “Carne ao molho 
madeira” que destaca as boas práticas 
adotadas pela JBS, dona da marca Fri-
boi. A empresa é citada no documento 
como exemplo por ser a pioneira em 
contribuir com a preservação da Ama-
zônia e adotar práticas sustentáveis em 

http://carneaomolhomadeira.org.br/?utm_source=referral&utm_medium=p3&utm_campaign=carne_ao_molho_madeira&utm_content=20151118_p3_link_blog
http://carneaomolhomadeira.org.br/?utm_source=referral&utm_medium=p3&utm_campaign=carne_ao_molho_madeira&utm_content=20151118_p3_link_blog
http://carneaomolhomadeira.org.br/?utm_source=referral&utm_medium=p3&utm_campaign=carne_ao_molho_madeira&utm_content=20151118_p3_link_blog
http://carneaomolhomadeira.org.br/?utm_source=referral&utm_medium=p3&utm_campaign=carne_ao_molho_madeira&utm_content=20151118_p3_link_blog
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Compromissos-pelo-Desmatamento-Zero-sao-mais-eficientes-que-mesas-redondas-/
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Compromissos-pelo-Desmatamento-Zero-sao-mais-eficientes-que-mesas-redondas-/
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Compromissos-pelo-Desmatamento-Zero-sao-mais-eficientes-que-mesas-redondas-/
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Projeto-de-lei-do-Desmatamento-Zero-e-entregue-no-Congresso/
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Projeto-de-lei-do-Desmatamento-Zero-e-entregue-no-Congresso/
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sua cadeia de fornecimento. A compa-
nhia só compra animais de fazendas que 
seguem as regras de cuidado e bem-es-
tar animal, não utilizam mão de obra 
escrava, não estão em terras indígenas, 
de proteção ambiental ou localizadas em 
áreas de desmatamento ilegal. 

Em 2009, a empresa assinou o Com-
promisso Público da Pecuária e, desde 
então, adota diversas medidas para 
cumprir o pacto à risca, fato comprova-
do por periódicas auditorias indepen-
dentes. Os mais de 70 mil pecuaristas 
fornecedores da companhia seguem 
todos os rigorosos processos estipula-
dos. As fazendas cadastradas são ainda 
monitoradas via satélite e comprovada-
mente não estão em áreas ilegais. Em 
2015, a auditoria feita pela BDO confir-
mou que 99,97% das compras de gado 
da Friboi vieram de propriedades sem 
indícios de ilegalidade.

As políticas de boas práticas da Fri-
boi começam desde a compra do gado, 
estendendo-se para as fábricas e trans-
porte dos produtos até o ponto de ven-
da. E essa garantia vai até o consumi-
dor, que hoje já exige dos varejistas um 
produto de confiança.

Em suas recentes campanhas publi-
citárias, a Friboi abre as portas de suas 
fábricas para mostrar os rigorosos pro-
cessos internos de controle de qualida-
de. As carnes embaladas a vácuo da marca 
possuem um QR Code que identifica a lista 
de fazendas de origem do gado, ou seja, o 

consumidor consegue saber exatamente de 
onde veio o produto que está na sua mesa. 

A Friboi sempre atuou de forma 
transparente. Foi mostrando isso para 
os consumidores que a marca ganhou 
a confiança de 77% dos brasileiros, que 
recomendam Friboi para os amigos, fa-
miliares e conhecidos – dados Ibope de 
2015.

Sobre a Friboi

Com tradição de quase meio século, 
a Friboi é a marca líder em carne bovina 
no Brasil. A Friboi tem como missão le-
var carne de confiança para a mesa dos 
consumidores, com garantia de origem 
e rigoroso controle de qualidade”, diz a 
empresa no seu release.

Por enquanto, não houve o diálogo 
– ou o confronto – entre o Greenpeace 
e o JBS para saber onde está a verdade. 
E se há verdade na questão.         

Votação eletrônica é imune à fraude?

O povo brasileiro está disposto a pa-
gar mais de um bilhão de reais para que 
o eleitor, ao digitar seu voto na urna 
eletrônica, receba um comprovante im-
presso do ato que praticou?

O Congresso Nacional, a instituição 
de mais legítima representação popu-
lar, decidiu que sim. Por isso, no dia 18 
derrubou o veto da presidente Dilma 
Rousseff ao trecho da reforma política 
que prevê esse acréscimo ao processo 
eleitoral no Brasil. A novidade deverá 
entrar em vigor apenas na eleição geral 
de 2018. Ficará de fora da disputa mu-
nicipal do próximo ano.

O povo confirma a interpretação 
da sua vontade pelos seus representes 
políticos? O próprio povo, ou sua es-
magadora maioria, provavelmente não 
sabe. Não foi consultado nem parece 
informado a respeito. Mesmo porque 
foi mínimo o interesse da opinião pú-
blica pela mudança.

Seu significado não é transparente. 
Em primeiro lugar porque há contro-
vérsia sobre o custo da nova exigência. 
A presidente da república fundamen-
tou o seu veto no valor do gasto, que 
seria de 1,8 bilhão de reais. O presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral, Dias 
Toffoli, foi mais econômico. Calculou o 
encargo em R$ 1 bilhão.

Aplicando-se o valor apresentado 
pelo chefe do órgão técnico competente 
sobre a matéria ao universo dos quase 
150 milhões de eleitores brasileiros, dá 
investimento de R$ 20 per capita. Não 
parece excessivo se realmente o objeti-
vo da iniciativa se revelar procedente: 
aumentar a segurança da eleição.

Muitos cidadãos deixam a cabine 
de votação com uma inquietação: será 
que a urna eletrônica é mesmo inde-
vassável? Mesmo que seja, não seria um 
complemento necessário receber um 
documento que ateste com fidelidade o 
voto, registrando-o por escrito? Afinal, 
o eleitor volta para casa com o compro-
vante - cada vez mais valioso - de que 
votou. Não pode também ter acesso ao 
registro do candidato pelo qual optou?

Pela regra da lei criada pelo parla-
mento, o eleitor apenas confere se real-
mente sua vontade foi respeitada. Feita 
a conferência, deposita o papel numa 
urna lacrada, que ficará à disposição 
para alguma medida necessária.

É aí que o presidente do TSE se ma-
nifestou categórico na classificação da 
novidade como um retrocesso.

Para Toffoli, que é também ministro 
do Supremo Tribunal Federal, a impres-
são do voto “é absolutamente desneces-
sária”. Ela iria acabar com a concepção 

da urna eletrônica, criada “para acabar 
com a intervenção humana, porque ela 
não deixa rastro. Já a intervenção tec-
nológica deixa rastro e é possível de ser 
auditada”.

O ministro Marco Aurélio de Melo 
tem a mesma posição. Argumenta que 
a impressão poderia atrapalhar e até 
inviabilizar a votação eletrônica, como 
aconteceu na experiência realizada no 
Distrito Federal. A impressora prendeu 
o papel e interrompeu a votação. Mas 
ele faz a afirmativa com um tom cate-
górico que surpreende. Afinal, inexiste 
correção tecnológica para esse proble-
ma, que é meramente operacional?

Como o voto digital continuará ar-
mazenado na urna e o voto impresso 
estará num depósito lacrado, haverá 
sinergia entre os dois momentos e não 
choque, anulação. O que pode parecer 
excessivo, em função do custo, não aca-
bará por ser complementar, reduzindo 
- ao invés de aumentar - o sempre temi-
do risco de fraude eleitoral no Brasil?

Se for assim, o preço é módico e a 
inovação deve ser adotada mesmo. Ao 
menos para que possa ser submetida a 
um teste prático, com um efeito positi-
vo: confirmar ou desmentir a descon-
fiança do povo sobre a falta de lisura na 
votação eletrônica.           
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E sta entrevista traz ao jornal 
Nossa Voz a experiência e o 
testemunho de Lúcio Flávio 
Pinto, jornalista que atua dia-

riamente na construção de um jornalis-
mo de combate, na região amazônica. 
Nascido em Santarém (PA) e baseado em 
Belém, Lúcio Flávio exerce o jornalismo 
desde 1966, tendo percorrido diversas 
redações da grande mídia, para enfim 
dedicar-se ao Jornal Pessoal – newslet-
ter quinzenal, que escreve sozinho des-
de 1987. Os artigos de Lúcio Flávio no 
JP já renderam uma série de processos e 
perseguições por conta de seu fiel servi-
ço de denúncia e comprometimento com 
questões políticas e sociais, respondendo 
a uma agenda amazônica de notícias. Os 
artigos do autor podem ser lidos em sua 
página na web: https://lucioflaviopinto.
wordpress.com/.

Tradição jornalística, 
ditadura e censura 

Nossa Voz – Criado em 1947, 
o jornal Nossa Voz fechou em 1964. 
as razões do encerramento das suas 
atividades não estão claras − alguns 
testemunhos relatam que foi fechado 
pela polícia, outros dizem que apenas 
faliu − mas está claro que ele estava 
sendo vigiado desde a sua criação, 
já que todos os números impressos 
foram cuidadosamente catalogados 
pelo DoPs como material subversivo 
e, curiosamente, isso ajudou a preser-
var a memória do jornal, que funcio-
nava como ferramenta de divulgação 
do Partido Comunista e tinha como 
público alvo a comunidade judaica 
progressista brasileira, e por isso era 
escrito em iídiche e português. 

Você começou a trabalhar em 1966, 
dois anos depois de o jornal Nossa Voz 
ter (sido) fechado e dois anos antes da 
promulgação do aI-5. Você atraves-
sou a ditadura militar como jornalista 
profissional, trabalhou no Estado de 
são Paulo por 18 anos, jornal que so-
freu censura ao longo dos anos 1970. 
Como foram esses seus anos de for-
mação? Você se inseriu numa tradi-
ção jornalística? Em que medida o seu 
trabalho de jornalista militante difere 
hoje do seu trabalho naquela época? 

LúCIo FLáVIo PINto – Come-
cei a ler jornal bem menino. Eu tinha 
um ano quando meu pai, um autodida-

ta, que desde cedo trabalhava no jornal 
de outros, criou o seu, em 1950, o sema-
nário O Baixo Amazonas, que circulava 
na região centralizada por Santarém, a 
segunda maior cidade do Pará. Deu tão 
certo que ele se elegeu deputado estadu-
al em 1954, com a sexta maior votação 
no Estado. Concorreu pelo PTB, já sem 
o seu fundador [Getúlio Vargas, que se 
suicidou um pouco antes da eleição]. Fe-
chou o jornal e foi assumir o mandato 
em Belém, levando a família.

Papai foi ao sepultamento de Getú-
lio Vargas, em São Borja, no Rio Grande 
do Sul. Na volta a Santarém, trouxe um 
disco compacto no qual uma das faixas 
era ocupada pela leitura da carta-testa-
mento do presidente. Ainda faltava um 
mês para os meus cinco anos. Decorei 
o texto, imitando o sotaque gaúcho do 
locutor. Meu pai me levava por todos os 
lugares da cidade para as pessoas ouvi-
rem a minha declamação. Senti-me um 
tribuno romano.

Aí estão dois dos três eixos da minha 
formação: o jornalismo e a política. O 
outro foi a cultura. Papai era revende-
dor de livros, que ocupavam uma sa-
la[na nossa casa, em Santarém]. Eu me 
esgueirava para penetrar no local inter-
ditado aos moleques, fechava a porta e 
lá ficava a remexer os livros, abri-los, 
vendo suas ilustrações e, aos poucos, 
avançando sobre as letras. Fiquei vicia-
do neles. Fui juntando tudo o que me 
interessava até chegar à minha bibliote-
ca atual, com mais de 50 mil volumes.

Caminhei com desenvoltura por 
esses três eixos porque era um filho da 
democracia de 1946. Mesmo com seus 
vícios e sua precariedade, ela foi terreno 
fértil para que uma das mais brilhantes 
gerações intelectuais brasileiras desabro-
chasse [anterior à minha geração, com a 
qual tive relação na condição de leitor]. 
Como eu gostava de ler, era fascinado 
pela política e não abria mão da minha 
ração diária de jornais e revistas, usufruí 
o melhor desse período, que foi, até nos-
sa fase atual, o de mais duradoura demo-
cracia na história republicana nacional. 

Eu podia ter me tornado um bele-
trista, um jornalista ao estilo boêmio, 
instintivo e talentoso, mas a questão 
social, de mãos dadas com a realidade 
econômica, me atraiu desde cedo. Lan-
cei mão da filosofia, na busca por expli-
cações mais profundas e satisfatórias do 

Criatividade 
Jornalística 

sob a 
ditadura 

militar

Reproduzo a 
seguir entrevista 

feita comigo e 
publicada na 
última edição 

do jornal Nossa 
Voz, de São 

Paulo. Foi uma 
das melhores 

entrevistas que 
já concedi, pela 

profundidade 
e acuidade 

das perguntas. 
Espero que seja 

útil ao leitor.
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que as obtidas empiricamente, combi-
nando-a com a literatura, minha fonte 
inexaurível de arquétipos, tipos ideais e 
modelos [que tornei conscientes ao fazer 
o curso de sociologia, que me deu méto-
dos e regras de pensar]. Aos poucos, fui 
batendo asas para o lado do método 
científico de análise.

Assim, quando me tornei jornalis-
ta profissional, aos 16 anos, cheguei à 
redação com um caderno para minhas 
anotações. Os repórteres do meu tempo 
iam à rua com laudas dobradas. Con-
sultavam-nas na hora de redigir suas 
matérias. Depois, jogavam as folhas de 
papel no cesto de lixo. Eu preservava 
meus cadernos, que se multiplicaram 
por dezenas e centenas em quase meio 
século de jornalismo. Tinha consciên-
cia de que eles guardavam a história na 
sua feição cotidiana, à qual têm pleno 
acesso os jornalistas.

Além da contribuição do caderno, 
inovei em outro ponto na redação de A 
Província do Pará, meu primeiro local 
de trabalho: recolhia todas as publica-
ções que estivessem ao meu alcance. 
Todos os dias, relatórios, balanços, li-
vros e uma vasta documentação che-
gavam à redação e tinham o mesmo 
destino das laudas de anotação dos 
repórteres. Eu apanhava tudo e levava 
para casa, para a consulta e seleção, já 
orientado pelas leituras de métodos e 
técnicas de pesquisa, além do método 
filosófico, que me fizeram escolher não 
o jornalismo como opção acadêmica, 
mas a sociologia. Catava e sobraçava 
tanto papel  que ganhei um apelido: so-
vaco ilustrado. 

Numa época em que quase todos 
os meus colegas paravam no que hoje 
chamamos de ensino médio, eu pros-
segui para a universidade e por pouco 
não segui carreira acadêmica. Foi mais 
fecundo trazer o rigor, a disciplina e o 
método científico universitário para 
a redação, estabelecendo um diálogo 
produtivo com o dia a dia da cobertu-
ra jornalística. Essa formação me fez 
procurar as explicações e as causas úl-
timas dos fatos que testemunhava, ao 
invés de simplesmente relatá-los e re-
gistrá-los. Era um jornalismo “de con-
texto social”, como o sociólogo José de 
Souza Martins observou, ao apresen-
tar meu segundo livro, Amazônia, no 
rastro do saque, de 1980.

NV – o cenário político que 
surgiu na abertura demo-

crática lhe parece ter criado um novo 
cenário para a imprensa? ter trans-
formado a censura política em censu-
ra econômica, deixando intocáveis os 
mesmos interesses?

LFP – É interessante que, tendo 
começado sob a democracia de 1946 
e iniciado no jornalismo profissional 
(depois de intensa atividade no jor-
nalismo amador) dois anos depois do 
golpe militar, aproveitei as margens de 
liberdade que o regime permitiu, sob 
os marechais Castelo Branco e Costa 
e Silva, até o AI-5 e a intromissão da 
junta formada pelos comandantes mi-
litares, que liberou a ditadura aberta no 
país. No Correio da Manhã tive uma 
percepção – curta, mas direta – do que 
era a oposição de esquerda constituída 
pela geração de 1946, brilhante, criati-
va, mas voluntarista demais, sem rigor, 
panfletária. Eu admirava essas pessoas, 
mas achava que elas não se ajustavam 
aos novos (mesmo que ruins) tempos, 
por não entendê-los adequadamente.

De volta a Belém, criei cadernos de 
cultura e de política tentando abrir uma 
nova vertente no jornalismo local. Co-
metemos a audácia de dar um caderno 
inteiro, de 12 páginas, sobre o cinquen-
tenário da revolução russa, em novem-
bro de 1967. O AI-5, implantando uma 
censura férrea e uma repressão sem 
limites, estancou a linha abertamente 
política. Mas constatei que ela deixava 
um campo aberto para as matérias eco-
nômicas e os relatos fundamentados 
em provas oficiais e institucionais.

Comecei então a estudar balanços 
de empresas, relatórios, planos, pro-
jetos, orçamentos públicos, os diários 
oficiais e todo material sancionado. 
Lembrei-me de Karl Marx, que nun-
ca entrou numa fábrica (só Engels fez 
isso, mas como dono), valendo-se dos 
relatórios dos inspetores de fábrica da 
Inglaterra, que eram preciosos. Assim 
também havia por aqui documentos 
oficiais de valor, que retratavam a reali-
dade e diziam a verdade, numa relação 
meio esquizofrênica com o governo, 
que os patrocinava, mas não os usava; 
ficavam na prateleira.

Quando divulgava os resultados, as 
pessoas – inclusive do governo – se ad-
miravam. Como eu sabia daquilo que 

estava publicando? Ao dar a fonte, de 
certa forma legitimava a matéria, vaci-
nando-a contra o censor, que estava na 
redação de O Estado de S. Paulo. Dessa 
forma conseguimos publicar matérias 
críticas sobre a ocupação da Amazônia, 
que era um dos principais motes da 
propaganda do governo e de sua saga 
pelo desenvolvimento acelerado que 
viabilizasse o “Brasil Grande”. A infor-
mação era tão concentrada e difícil de 
obter que setores das forças armadas 
pressionavam internamente para que 
esse tipo de informação fosse divulga-
da. Só assim saberiam do que realmen-
te estava acontecendo na Amazônia, 
objeto de sua preocupação geopolítica 
e ponto sensível da ideologia castrense.

Graças a isso, o AI-5 não nos conge-
lou. Quando veio a redemocratização, 
continuávamos afiados. Tornei-me um 
especialista em balanços, na decodifi-
cação do conteúdo dos diários oficiais, 
em energia, ecologia, mineração, ín-
dios e todas as retrancas (como se diz 
no jargão jornalístico) relacionadas à 
Amazônia. Mas aí percebemos que o 
inimigo se deslocara. Deixara de vir de 
fora e passou a atacar a partir de den-
tro, através da autocensura. Se antes a 
lista de matérias impublicáveis era pre-
parada pelos organismos de segurança 
do governo e seus apêndices e satélites, 
agora baixava à redação do gabinete do 
dono do jornal ou de seus clientes, par-
ceiros e amigos. E era um índex maior.

Para mim, a saída foi partir para o 
jornalismo mais radical depois de 21 
anos com um pé na grande imprensa 
e outro na imprensa alternativa (cujo 
ponto maior foi Opinião, a partir de 
1972). Criei um quinzenário em for-
mato pequeno, feito apenas por mim, 
com o mais baixo custo industrial para 
poder ignorar a publicidade e tentar vi-
ver da venda avulsa, dependendo total-
mente da receptividade do leitor. Uma 
publicação imune à censura e à auto-
censura, com abordagem crítica e o 
máximo rigor na apuração dos fatos, a 
tal ponto que resistisse a qualquer ten-
tativa de desmentido ou ser desacredi-
tada. De 1992 até hoje o Jornal Pessoal 
me acarretou 33 processos na justiça, 
algumas condenações (nenhuma das 
quais transitada em julgado, exceto 
uma, por minha vontade, como forma 
de protesto contra a justiça facciosa), 
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agressão física, ameaças de morte, mas 
nenhum desmentido. Um jornal prepa-
rado para a estranha democracia que 
vivemos desde 1985.

Polarização na 
grande imprensa 

NV – Recentemente, presen-
ciamos alguns momentos 

constrangedores vividos pelo jorna-
lismo brasileiro: desde o pequeno e 
significante “parêntesis” na entrevis-
ta de Fernando Henrique Cardoso 
sobre o escândalo da Petrobrás na 
Reuteurs, o “podemos tirar, se achar 
melhor” (artigo disponível em: http://
br.reuters.com/article/topNews/
idBRKBN0MJ2E520150323), até a 
publicação de um falso documento 
na revista Veja, atestando que o se-
nador e ex-jogador Romário possuía 
uma suposta conta em banco suíço, 
com quantia no valor de 7,5 milhões 
de reais. Estas e outras “brechas” re-
velam um sistema de veiculação de 
informação que se mostra um tanto 
fraudulento. apesar de infelizes, tais 
brechas não causaram grandes como-
ções no grande público de leitores – 
foram, talvez, entendidos como erros 
casuais e pontuais, apesar de demons-
trarem um profundo descaso com a 
veracidade das informações que vêm 
a público. Este e outros erros parecem 
mostrar uma utilização das informa-
ções como formas de eleger “santos” e 
“demônios” dentro da política brasi-
leira. assim, como você vê o papel da 
grande mídia no atual cenário políti-
co, no qual o leitor é levado a crer que 
os problemas enfrentados pelo país se 
tratam de uma disputa entre agentes 
eleitos como “bons” e “ruins” pela 
própria mídia? 

LFP – O critério da verdade é a 
sua demonstração. Esta é uma regra 
de ouro para mim. Embora lide com 
matéria subjetiva e tenha que escrever 
pressionado por prazos curtos, sempre 
procuro montar uma equação e alimen-
tá-la com informações para que produ-
za um resultado. Uma vez alcançado o 
produto, volto a ele para reconstituí-lo 
e poder expor o processo de produção, 
caso questionado. Não importa nesse 
método quem sejam os personagens.

Nenhum conceito ou fama serve 
de parâmetro para definir a verdade. 

Uma pessoa considerada notável pode 
ter atitudes indignas. Um partido com 
bandeiras decentes pode agir incorre-
tamente. Meu processo, nesses casos, é 
dedutivo. Deduzo a narrativa dos fatos 
que apurei. Uma hora posso criticar 
a presidente Dilma e  em outra elogi-
á-la, sem guinar para um lado ou outro 
(nunca me filiei a partido político para 
não sofrer qualquer restrição na análise 
que faço).

Eu jamais cometeria o inacreditável 
erro de Veja na denúncia que fez sobre 
Romário. Vou provar por quê. Sempre 
quis saber qual o valor da estrada PA-
150, de mil quilômetros, que liga Belém 
ao extremo sul do Pará, a maior e mais 
importante do Estado. Recebi palpites 
e estimativas, todas inconfiáveis. Fiquei 
atento ao aparecimento de provas du-
rante anos até que a principal constru-
tora da rodovia, a Andrade Gutierrez, 
entrou na justiça para cobrar o que o 
governo ainda não lhe pagara. 

Então consultei os autos do proces-
so, com centenas de páginas, até apurar 
o valor declarado pela própria cons-
trutora, fonte fidedigna por estar em 
litígio com a fonte pagadora. Só então 
publiquei matéria, na primeira página 
do meu jornal, dizendo que a estrada 
custara, em valor do início do Plano 
Real, mais de um bilhão de reais.

Hoje os repórteres dão opinião em 
matérias editorializadas e até estilistica-
mente se permitem usar expressões da 
linguagem oral sem que estejam repro-
duzindo declarações de personagens 
das suas reportagens. Os textos ficaram 
sem credibilidade. Como se sabe, nin-
guém consegue ser mais realista do que 
o Diário Oficial nem mais carregado de 
juízos de valor do que um candidato 
em palanque. É uma lástima que num 
momento em que a imprensa dispõe de 
tantos recursos para apurar os fatos, se 
deixe levar pelos impulsos emocionais, 
passionais, subjetivos.

Um jornalismo mucuim? 

NV – o seu trabalho é o de um 
jornalista pesquisador e de 

combate, o que poderia soar como 
um pleonasmo em outros contextos 
ou épocas. Por meio de um estudo de 
campo, relacionando fatos e testemu-
nhos, os seus artigos tornam visível o 
que está por toda parte, mas nunca é 

apontado; tornam concreta a intuição 
abstrata de corrupção, de ineficiência 
(estratégica) das instituições públicas, 
de conivência dos interesses privados 
e públicos e da falta de informação na 
tomada de diversas decisões funda-
mentais no Brasil. 

Parece-nos que a grande impren-
sa substituiu o seu significado ori-
ginal − o relato articulado dos fatos 
− por um outro significado − a ar-
ticulação do jornal com seus anun-
ciantes. Perdeu-se o vínculo com a 
cadeia de produção da informação e 
a capacidade de organizar essa infor-
mação em um artigo. 

Neste contexto, artigos se asseme-
lham a um jogo semiótico ensimes-
mado e a um espelhamento dos in-
teresses dos anunciantes. sentimos, 
portanto, um verdadeiro otimismo 
lendo suas matérias, que conectam, 
de forma precisa, palavras, fatos, ob-
jetos, ideias e estatísticas. ao mesmo 
tempo, parece que a condição de exis-
tência do seu trabalho é a sua escala 
menor (comparado com o resto da 
imprensa no Brasil).

Em conversa com alberto Dines 
em observatório da Imprensa (2011), 
você menciona o mucuim, conside-
rando-o o menor bicho da amazônia, 
porém o mais terrível. Em que medi-
da o seu trabalho se assemelha ao que 
poderíamos chamar de uma “impren-
sa mucuím” cuja potência se espalha 
por redes menores e/ou alternativas? 
Quais são as suas reverberações, co-
nexões, articulações que espalham e 
empoderam a construção da informa-
ção que você elabora? a partir da sua 
prática, que tipo de estrutura possível 
você enxerga que poderia mudar o 
atual cenário da imprensa brasileira? 
Para resumir isso em outras palavras, 
como institucionalizar a “imprensa  
mucuim” para ela não depender ape-
nas da coragem de alguns?

LFP – Quase meio século de jorna-
lismo me levaram a uma combinação 
de elementos que só se podem conside-
rar antitéticos numa relação dialética, 
que lhes dá consequência: a paixão e o 
rigor. Foi a paixão pelo drama amazô-
nico que me fez largar a academia, dei-
xar São Paulo, abandonar a grande im-
prensa, virar as costas para o  bem-estar 
e o conforto e me lançar à aventura de 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/podemos-tirar-se-achar-melhor-podemos-2154.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/podemos-tirar-se-achar-melhor-podemos-2154.html
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0MJ2E520150323
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0MJ2E520150323
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0MJ2E520150323
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uma frente de luta como o Jornal Pesso-
al. Meu empenho todo, integral, é ten-
tar evitar o destino colonial que estão 
impondo à região, tornando-a uma for-
necedora de recursos naturais eletroin-
tensivos ao mundo.

Essa visão colonial tornou o Pará 
o quinto maior exportador brasileiro, 
o segundo Estado que mais dá divisas 
ao país (e Parauapebas é o município 
campeão da exportação), o principal 
produtor do principal bem de exporta-
ção do Brasil, o minério de ferro. Mas 
é também o 16º em IDH, o 19º em PIB 
e o 21º em PIB per capita. Seguirá as-
sim, com essas paralelas de riqueza e 
pobreza, se o modelo econômico não 
for mudado. Como jornalista, procuro 
apresentar aos leitores os temas desse 
enredo e  fazê-los tomar consciência de 
que o Pará integra uma trágica tradição 
de pilhagem de recursos naturais que 
vêm da África e da Ásia. Mas, é possível 
mudar essa história.

Não, porém, desconhecendo os 
processos de exploração, estabelecidos 
sobre uma cultura metropolitana. Para 
contrapor-se a ela é condição indispen-
sável dominá-la, conhecê-la em tal pro-
fundidade que seja possível desmontá
-la. Não basta o discurso contundente, 
a boa intenção, a opção pelo mais fraco. 
É preciso estabelecer a cultura do colo-
nizado, mas que rejeita essa condição 
e quer ser autor de uma nova história. 
Mas, como assumir a autoria do novo 
se ele não compreende a padronização 
imposta de fora para dentro e de cima 
para baixo por uma elite metropolitana 
(no país e fora dele)?

Ao escrever sobre hidrelétricas, por 
exemplo, eu me informo sobre a téc-
nica de construir hidrelétricas, leio os 
estudos de viabilidade, os relatórios de 
impacto, converso com os técnicos, os 
entesto. Acabo por dominar o assunto 
na medida da interlocução. Sei o que é 
uma turbina Francis ou Kaplan e dis-
tingo-a de uma turbina bulbo. Conhe-
ço as tensões nas linhas de transmissão. 
Mas me aprofundo nesses detalhes co-
nectando-os ao universo que precedeu 
a definição do projeto e a sua execução. 
E busco as alternativas possíveis e fac-
tíveis, caso esse empreendimento seja 
contrário ao interesse da região. E as-
sim tem sido com cada tema decisivo 
para a Amazônia.

A alegoria do mucuim expressa 
a condição do meu jornalzinho. Ele 
é pobre, não usa cor nem fotos, não 
utiliza os demais recursos gráficos 
para atrair e prender o leitor, às ve-
zes é maçudo, o critério da definição 
da capa é em função da importância 
do assunto, não da sua capacidade de 
provocar interesse, e trata de questões 
áridas com o destaque que elas mere-
cem, mesmo que o leitor não seja re-
ceptivo a elas, se acha que a sociedade 
precisa saber daquilo.

Assim, o Jornal Pessoal 
chega aos 28 anos desafian-
do as regras do mercado e a 
gravidade financeira. Para-
fraseando Carlos Lacerda, 
o jornal não deveria exis-
tir. Existindo, não deveria 
prosseguir. Prosseguindo, 
não deveria se tornar o mais 
duradouro órgão da verda-
deira imprensa alternativa no Brasil. 
Pequeno, minúsculo como um mu-
cuim, artesanal, pobre, mas tem algo 
que muita publicação rica e famosa não 
possui: credibilidade. Por isso, já foi 
citado por New York Times, Washing-
ton Post, Los Angeles Times, Le Mon-
de, Corriere della Sera, La República, 
Público, Independent, etc. E está em 
clippings públicos e privados, mesmo 
aqueles que experimentam literalmen-
te na pele os efeitos desse mucuim im-
presso em papel.

O mundo amazônico e 
a Amazônia no mundo 

NV – Escrever a partir da ama-
zônia é escrever de um lu-

gar paradoxal. a região sofre de atra-
sos políticos, econômicos e sociais, ao 
mesmo tempo em que está na ponta 
do que o Félix Guattari chamava de 
“capitalismo mundial integrado”. 
Essa tensão atravessa os seus artigos. 
Cada artigo seu, seja qual for o assun-
to tratado, seja qual for a sua data de 
publicação, acrescenta uma nova pin-
celada, destacando os arraigados pro-
cessos de colonização da região.

De que maneira você considera 
que seus artigos funcionam como 
ferramentas para despertar a ação ci-
dadã, descolonizar as mentes e, con-
sequentemente, ajudar a mexer com 
o curso da história regional? Como 

você vê a utilização da informação 
que você produz? 

LFP – Eu acompanhei desde o iní-
cio a penetração dos japoneses no setor 
econômico eletrointensivo, desde o final 
dos anos 1960. Foi o Japão que viabilizou 
o maior empreendimento mineral, o de 
Carajás, e eu acompanhei de perto esse 
capítulo. Na passagem do século XX para 
o XXI observei um fato: o aparecimento 
de chineses na Amazônia. Quando che-
garam os primeiros chineses, liguei as 

antenas. Foi nesse período 
que comecei a escrever sobre 
eles na região. O correspon-
dente do New York Times 
no Brasil, Larry Rohter, re-
gistrou: fui o primeiro jorna-
lista a detectar esse fato. Os 
chineses acabaram suplan-
tando os japoneses na apro-
priação do minério de ferro 
mais rico da terra.

Hoje, 60% do minério que saem de 
Carajás vão para a China e 20% para 
o Japão. Para manter esse fluxo, a Vale 
opera o maior trem de cargas do mun-
do, com 400 vagões, que faz 12 via-
gens por quase 900 quilômetros, indo 
e vindo da mina, no Pará, ao porto, no 
Maranhão, com uma carga avaliada em 
40 milhões de dólares ao dia. Quem 
conhece realmente esse trem, que pro-
voca a maior hemorragia colonial da 
história da mineração mundial?

Quando a geração de grandes blo-
cos de energia começou na Amazônia, 
simultaneamente à operação de enor-
mes projetos de extração mineral, as 
condições externas permitiam que se 
buscasse alternativa ao velho modo 
colonial de exploração. A siderurgia 
mundial estava em profunda mudança, 
tanto tecnológica quanto econômica. 
Mas o Brasil e a Amazônia não se bene-
ficiaram dessa conjuntura.

Claro que os agentes coloniais que-
riam continuar a explorar a riqueza 
alheia, mas havia a possibilidade de 
uma composição com os interesses na-
tivos. Só não houve porque temos uma 
das piores elites mundiais e ela não se 
interessou por essa alternativa ou se 
mostrou incompetente. O resultado foi 
desastroso, mas o Jornal Pessoal não só 
tem denunciado esse desfecho horrível 
como se empenha em encontrar outra 
via, embora possa não chegar a ela.    
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MEIO SÉCULO DE JORNALISMO

A Sudam assegura que, quando 
implantados, os 94 projetos agro-
pecuários instalados no Pará de-

verão criar um rebanho de pouco mais de 
dois milhões de cabeças de gado, distribu-
ídos em 2,2 milhões de hectares. Espera-se 
que algumas culturas comerciais de expor-
tação – como guaraná, dendê e cacau – te-
nham formidável expansão e o setor agríco-
la se modernize.

A realidade, porém, ainda é muito 
diferente. O Pará, por exemplo, per-
manece insignificante em termos agrí-
colas:seu rebanho bovino representa 
1,2% do plantel nacional e as pastagens, 
1,3%. O produto agrícola de maior par-
ticipação percentual – excluída a pi-
menta-do-reino – era o milho em grão, 
mas a quantidade colhida representava 
apenas 1,9% do total nacional.

Esses números podem inficar que 
nem sempre – ou mesmo, na maioria 
dos casos – a ocupação das terras não 
se destina a torná-las produtivas e, sim, 
manipulá-las especulativamente num 
transação imobiliária, ou então a imo-
bilizá-las em latifúndios, nos quais se 
pratica a monocultura. Além disso, a 
manutenção de grandes áreas em po-
der de poucos proprietários favorece a 
subutilização da terra, que, ao expulsar 
os posseiros e lavradores, desestimula a 
produção de alimentos.

Num levantamento realizado há 
três anos para orientar o seu progra-
ma de crédito especializado no perío-
do 1975/79, o Banco da Amazônia já 
notava que a região – apesar da sua 
grande extensão física e a baixa den-
sidade demográfica – tinha uma estru-
tura fundiária limitativa: “as unidades 
com menos de 1.000 hectares repre-
sentavam, em 1970, 99,1% do total 
dos estabelecimentos, mas ocupavam 
somente 53,56% da área total, enquan-
to, por outro lado, as grandes proprie-

dades, representando menos de 1% do 
total dos estabelecimentos, ocupavam 
46,4% da área total, o que demonstra 
o desequilíbrio da estrutura de ocupa-
ção na terra da região”.

Notava ainda o documento que 
“dos 256.273 estabelecimentos rurais 
efetivamente declarados na Amazônia, 
cerca de 214.500 possuem área infe-
rior a 100 hectares, e que no conjun-
to não representam 18% da área total 
ocupada na região”. E concluía que, a 
perdurar essa situação, agravada pela 
quase inexistência de títulos de pro-
priedade legítimos, “é possível que, em 
futuro próximo, surjam focos de pres-
são e insatisfação”.

Mais assustado, o engenheiro agrô-
nomo Bento Porto, secretário de Estado 
em Mato Grosso, acha que essas gran-
des propriedades, além de absorver as 
médias e pequenas propriedades, devi-
do à impossibilidade de concorrência, 
“podem se transformar em formas re-
sistentes de poder econômico e político 
em decorrência de provável expansão 
monopolística dos meios de produção, 
de mercados, de produtos e outros”.

Ele associa esse regime ao processo 
de ocupação do Brasil colonial através 
de capitanias hereditárias, que criou 
no Nordeste uma defeituosa estrutura 
agrária: “Se o atual programa não asse-
gurar um equilíbrio entre os fatores de 
produção (homem e terra) em termos 
de retornos, ou não assegurar redistri-
buição de rendas, isso pode se consti-
tuir num desafio à segurança interna, 
como tem sido o próprio Nordeste e 
outras áreas onde a estrutura agrária é 
defeituosa e injusta”.

O “modelo” de ocupação da Ama-
zônia, favorecendo enormemente a 
grande propriedade agropecuária, 
para a qual destina mais de 90% do 
crédito rural, já está criando a situa-

ção profetizada por Bento Porto. Num 
estudo encomendado pela Sudam, o 
Cedeplar, centro de estudos vincula-
do à Universidade Federal de Minas 
Gerais, alertava para o fato de que a 
pecuária realiza uma “baixíssima in-
corporação de trabalhadores”. Por isso, 
ela não buscar “uma combinação com 
outras formas de atividade agrícola, 
parece ser uma fonte de expulsão de 
trabalhadores agrícolas”.

Um levantamento feito pelo Incra 
em 1975 confirma essas observações: 
cada fazenda apoiada pela Sudam de-
verá criar apenas 27 empregos diretos, 
embora ocupando, em média, 47 mil 
hectares cada uma delas. Consideran-
do que as 84 fazendas ocupavam então 
3,8 milhões de hectares, criando 2.187 
empregos diretos, a proporção seria de 
0,0001 trabalhador por hectare. Cada 
emprego criado pelas fazendas custava, 
em 1976, 235 mil cruzeiros [14 mil re-
ais a preços do início deste ano; o investi-
mento na criação desses empregos seria 
de R$ 30 milhões].

Por causa dessa estrutura, o colo-
no que chega à Amazônia atraído, na 
maioria das vezes, pelos planos criados 
pelo próprio governo, já não consegue 
encontrar um lote de terras para nele 
se instalar. “O homem recém-chegado, 
que traz estampado em sua fisionomia 
o contentamento de um dia vir a ser 
proprietário, é imediatamente trans-
formado a simples posseiro ou inva-
sor”, constatam Alice de Souza Mello e 
Janildo de Souza Campos, técnicos da 
Sudam, após percorrerem a região.

Os conflitos que se seguem entre pos-
seiros e proprietários são resolvidos fre-
quentemente à base da força, explicando 
os frequentes registros de choques e mor-
tes no interior da Amazônia. Quase sem-
pre desprotegido, o lavrador desiste de se 
fixar à terra e busca as cidades.

O homem da Amazônia
expulso pelo colonizador

Publico a 2ª parte da matéria que escrevi, em 1978, para a revista CJ 
Arquitetura, de São Paulo. A parte final ficará para a próxima edição.
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Esta população que chega do inte-
rior às capitais amazônicas (67% das 
migrações feitas na região são inter-
nas, segundo o Cedeplar) não encontra 
condições para sua absorção: faltam 
empregos, casas, escolas, transporte e 
assistência médica. A marginalidade é 
quase automática. Estão surgindo nas 
capitais, sobretudo em Belém e Ma-
naus, grandes favelas, formadas predo-
minantemente por imigrantes rurais. 
A mais grave certamente é a de Belém, 
em cujas “baixadas” – 2.500 hectares 
de terrenos alagáveis – existe uma das 
maiores favelas do país.

Nessas áreas, que ocupam 40% do 
perímetro urbano e onde vivem 330 
mil dos 850 mil habitantes da cidade, 
se refugiam sobretudo os habitantes 
de regiões tradicionais do Estado, que 
foram desorganizados pelo avanço 
de frentes pioneiras. Uma pesquisa 
realizada em 1976 pela Codem, uma 
companhia da prefeitura que cuida 
dos assuntos metropolitanos, cons-
tatou que a área média construída 
das habitações dessa favela é de me-
nos de 30 metros quadrados, existin-
do, porém, habitações que chegam a 
5,55 metros quadrados (ou menos de 

um metro quadrado por pessoa de 
uma família típica). Por causa des-
sa exiguidade de espaço, às vezes os 
moradores precisam usar divisórias 
internas, criando, em consequência, 
“quartos excessivamente reduzidos, 
compartimentos sem iluminação ou 
ventilação natural”.

Por ocasião da pesquisa, 12% das 
famílias entrevistadas tinham renda 
na faixa que vai até meio salário mí-
nimo; 25% ganhavam até um salário 
mínimo e somente 10% recebiam três 
salários. A renda per capita não che-
gava a 40% da média nacional.         

Chacina completa um ano e ninguém foi ainda preso
Dez pessoas foram executadas a tiros em cinco bairros de 

Belém na noite de 4 para a madrugada de 5 de novembro do 
ano passado por homens encapuzados que circulavam pelos 
subúrbios da cidade, em motos e carros à cata de vítimas. 
Eles queriam vingar a morte do cabo da Polícia Militar An-
tonio Marcus Figueiredo, de 43 anos.

Mais conhecido por cabo Pet, ele foi morto a tiros poucas 
horas antes, quando chegava à sua casa, no Guamá. Não es-
tava em serviço. Muito pelo contrário: fora afastado da cor-
poração, Respondia a mais um processo administrativo por 
vários tipos de infrações, incluindo homicídio. Pet 
estava acostumado a matar e mandar matar, sem ser 
incomodado. Era o justiceiro do bairro onde mora-
va e das vizinhanças, inclusive em outro ponto ver-
melho da periferia, a Terra Firme.

Tinha um ponto fixo, que servia como sede da 
sua milícia, onde era procurado para intimidar de-
safetos ou eliminar inimigos, com a participação do 
seu bando. Tudo indica que sua execução foi vingan-
ça por ter matado dois traficantes, que eram irmãos. 
Quem também matou para fazer a tal da nefanda 
justiça pelas próprias mãos era da mesma extração 
moral, com um acréscimo agravante: provavelmente 
eram militares da tropa.

A polícia, um ano depois, diz já ter prendido 
todos os participantes da chacina, ter encerrado três dos 
11 inquéritos instaurados, remetido os autos para a justiça 
e continua a investigar, com a iminência de novas prisões, 
conforme o delegado Cláudio Galeno, diretor da Polícia Me-
tropolitana, relatou na sessão de ontem da Assembleia Legis-
lativa, dedicada ao tema, a pedido da deputada Sandra Batis-
ta, do PC do B (cujo marido, o deputado João Carlos Batista, 
foi morto por pistoleiros).

Dos cinco presos pela morte de Pet, quatro dos quais pa-
recem já ter sido liberados (talvez pela justiça - neste pon-
to o delegado não pôde precisar, porque não acompanha o 
prosseguimento dos inquéritos a partir do momento em que 

chegam ao judiciário), alguns são do bando criado pelo cabo, 
como seu “lugar-tenente”, Otacílio José Queiroz, o Cilinho.

Informou o delegado que “todos os autores da morte do 
cabo Pet foram presos, sendo três em outros Estados. Eles 
confirmaram o crime em depoimento. Dos cinco que parti-
ciparam, um foi morto em confronto com a polícia e outro, 
foi morto pelos parceiros”, conforme registro de O Liberal.

O Diário do Pará anotou a informação do delegado de 
que “foram feitos 30 exames periciais e que os projéteis en-
contrados em cada um dos corpos das vítimas foram dife-

rentes, oriundos de locais distintos e feitos por gru-
pos diferentes”. A conclusão é que havia, ao menos 
na Terra Firme, “um conflito entre ex-agentes do 
tráfico e um grupo de traficantes, principalmente 
sobre a arrecadação com segurança e com o tráfico 
de drogas”.

Nove das 10 pessoas executadas por causa do 
assassinato do cabo Pet não tinham antecedentes 
criminais. Mesmo a única com passagem de pela 
polícia, da mesma maneira como as demais, não 
participaram da morte do militar. Três delas tinham 
20 anos, uma 16 e outra 18. Só duas tinham mais de 
30 anos. Eram completamente inocentes. Logo, as 
características das suas mortes nada tem a ver com 
tráfico ou milícia, considerando-se a conexão com a 

morte do cabo da PM.
Passado um ano, portanto, as informações parecem inco-

erentes e insuficientes. A alegação de que o segredo de justiça 
imposto aos processos para proteger as vítimas não mais se 
sustenta. Como admitiu o delegado, há apenas duas teste-
munhas oculares das execuções. Compensa protegê-las da 
melhor maneira possível e abrir todos os autos à consulta das 
famílias dos mortos, seus advogados e quem mais se interes-
se por desvendar essa chacina.

Do jeito que as coisas seguem, será cada vez mais forte a 
sensação de acobertamento e impunidade, o pior destino para 
esse ato de barbárie e ofensa aos direitos das pessoas. 
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memória
  Cotidiano

PHEBO

Nunca houve e talvez 
nunca mais venha a haver 
um trecho urbano tão per-
fumado quanto a área em 
torno da Perfumaria Phebo, 
na rua Quintino Bocaiúva 
(onde a indústria ainda per-
manece, mas já sem seu tão 
apreciado e peculiar cheiro 
cheiroso). Em 1960 eram 
sucesso em Belém e em ou-
tras cidades do país os sabo-
netes Phebo e Pará; as co-
lônias Desejo e Corinto; as 
lavandas Seiva de Alfazema 

e Petróleo Oxford; os pós 
compactos Pós Phebo e Ma-
deiras da Amazônia; o leite 
de beleza Phebo e “dezenas 
de outras elaborações”. Nes-
se ano foi lançada a loção 
axilar, “um desodorante ex-
traordinário e diferente”.

AVIAÇÃO

Em 1960 operavam 
em Belém nada menos do 
que oito companhias de 
aviação, uma das quais in-
ternacional, a americana 
Pan-Am: Lóide Aéreo Na-

PROPAGANDA

A livraria do Haroldo
A Livraria Dom Quixote, do jornalista e escritor 

Haroldo Maranhão, oferecia aos seus clientes três livros 
do momento, em 1960. Furacão sobre Cuba, uma 
reflexão em cima da hora do filosofo francês Jean-
Paul Sartre sobre a revolução cubana; as Memórias 
do Marechal Montgomery, do comandante inglês na 
Segunda Guerra Mundial; e as explosivas recordações 

de Dalila Ohana, Eu e as Últimas 72 Horas de 
Magalhães Barata. Dalila e Sartre autografariam seus 
respectivos livros na própria livraria, que funcionava 

diariamente até as 10 horas da noite, na galeria 
do Cine Palácio, na rua Ó de Almeida, então um 
pont decididamente Cult – hoje, qualquer coisa.

D
o

cional, Navegação Aérea 
Nacional (NAB), Pan Ame-
rican World, Panair do 
Brasil, Paraense Transpor-
tes Aéreos, Real Aerovias, 
Serviços Aéreos Cruzeiro 
do Sul e Varig.

SECRETARIADO

Em 1961, o governador 
Aurélio do Carmo (que ti-
nha como vice-governador 
Newton Miranda) coman-
dava um secretariado inte-
grado por Arnaldo Moraes 
filho (Governo), Péricles 
Guedes de Oliveira (Inte-
rior e Justiça), José Maria 
Mendes Pereira (Finanças), 
Amilcar Carvalho da Silva 
(Saúde Pública), Benedito 
Monteiro (Obras, Terras e 
Águas), Antonio Moreira 
Júnior (Educação e Cultu-
ra), Américo Silva (Produ-
ção), Evandro do Carmo 
(Segurança Pública) e Rai-
mundo Cavaleiro de Mace-
do (Departamento do Ser-
viço Público).

CONFISSÃO

Em agosto de 1964 The-
odoro Brazão e Silva narrou 
a conversa que teve, na sede 
da SPVEA (antecessora da 
Sudam) com o coronel José 
Lopes de Oliveira, uma das 
pessoas mais temidas naque-
la ocasião, por comandar um 
dos mais complexos IPMs 
(Inquérito Policial Militar), 
depois da deposição do go-
vernador Aurélio do Carmo.

Brazão ressaltou ter sido 
o primeiro jornalista con-
vidado pelo chefe militar, 
normalmente avesso a en-
trevistas, interessado em es-
clarecer os fatos e desfazer 
alguns dos muitos boatos a 
seu respeito, que circulavam 
intensamente pela cidade. 
Um deles dizia respeito aos 
depoimentos prestados ao 
coronel pelo advogado Iri-
neu Lobato, muito influente 
no antigo regime.

O militar disse que, a 
princípio, Lobato se man-
teve fiel ao governador. Mas 
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quando trouxe para depo-
rem em Belém funcioná-
rios de uma usina de arroz 
que possuía às margens da 
ferrovia Belém-Brasília, 
mudou radicalmente a sua 
posição. Escreveu Brazão e 
Silva que, a partir desse mo-
mento, quando foi apontado 
como tendo recebido dois 
pagamentos (de 40 milhões 
e 20 milhões de cruzeiros), 
“aceitou o papel de ser o tes-
ta de ferro do Dr. Aurélio do 
Carmo, o verdadeiro dono 
daquele dinheiro todo”.

Lobato teria feito a de-
claração “sem constrangi-
mento, sem coação”, embo-
ra tivesse “dramatizado sua 
confissão, dando-a como re-
sultado de ameaças que não 
se verificaram”, disse o jorna-
lista. Mas não eram tempos 
do contraditório completo 
de uma democracia.

QUESTÃO

Os advogados Alcindo 
Barbosa e Waldemar Viana 

quase foram às chamadas 
vias de fato no fórum de Be-
lém, em 1964. A razão do 
desentendimento foi uma 
ação executiva proposta 
quatro anos antes pelo Ló-
ide Brasileiro, empresa do 
governo federal. O Lóide co-
brava da firma Pires Carnei-
ro, proprietária da fábrica de 
cimento de Capanema (hoje 
com o grupo João Santos), 
180 mil dólares devidos pelo 
frete do maquinário da in-
dústria.

O problema é que os au-
tos do processo sumiram 
do cartório Gueiro. Algum 
tempo depois, o processo 
reapareceu, mas com um 
documento novo: fotocópia 
da sentença do ex-titular 
dos feitos da Fazenda, Wal-
ter Nunes de Figueiredo. O 
Lóide conseguiu certidão de 
que não havia a sentença nos 
autos originais, posição con-
testada pelos Carneiro. Daí o 
bate-boca, que quase resul-
ta em altercação física, para 
usar expressão forense.

OPOSIÇÃO

Uma das primeiras re-
ferências públicas a atritos 
entre Jarbas Passarinho e 
Alacid Nunes foi do deputa-
do Laércio Barbalho (pai do 
senador Jader Barbalho), em 
1967. O líder do MDB (atual 
PMDB) disse que o minis-
tro do Trabalho do governo 
Costa e Silva e o governador 
do Estado tinham divergido 
em torno do preenchimen-
to dos cargos de direção do 
Banco da Amazônia. Jarbas 
teria indicado os dois repre-
sentantes do Pará no cole-
giado de seis integrantes (o 
presidente, Lamartine No-
gueira, e o diretor Osvaldo 
Trindade), deixando Alacid 
de fora. Os deputados gover-
nistas trataram de desmentir 
a versão da oposição.

O governador compare-
ceu à transmissão do cargo, 
feita pelo presidente interi-
no, Nelson Figueiredo (subs-
tituto de Armando Mendes, 
que renunciara). Passarinho 

se fez representar por seu 
sobrinho, o futuro deputado 
Ronaldo Passarinho. E tudo 
parecia em harmonia na 
muito concorrida solenida-
de. Só parecia.

CAÇA

Era 1967 e a caça às bru-
xas também era feita em 
Belém. Valcir Monteiro, 
Francisco Cézar e Martins 
“de tal” foram detidos pela 
polícia. Eles confessaram 
serem autores de uma pu-
blicação sobre Ernesto Che 
Guyevara, distribuída “entre 
os simpatizantes do credo 
vermelho em Belém”. O do-
cumento foi apreendido no 
Idesp e, a pedido do diretor 
do instituto, Adriano Me-
nezes, o governador Alacid 
Nunes mandou instaurar um 
inquérito no âmbito estadu-
al, enquanto procedimento 
idêntico era adotado pela 8ª 
Região Militar. Os três deti-
dos não identificaram o “ca-
beça” do movimento.

FOTOGRAFIA

O longínquo estádio da Tuna
Em 1947, 10 anos depois de ser inaugurado, o estádio da Tuna Luso Comercial (depois, 
Brasileira), no “longínquo” bairro do Sousa, estava em tal abandono que seus refletores 

seriam transferidos para a Curuzu, “para proporcionar a possibilidades de jogos noturnos 
no velho estádio” do Paissandu, que era o tetracampeão de futebol do Pará. Do Sousa, a 

lembrança “de sua imponência em tardes gloriosas de uma dezena de anos atrás”.1
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MEU SEBO

Cultura de 
almanaque

Eu tinha 12 anos quando, em 1961, 
comprei pela primeira vez um livro num 
sebo. Não lembro se foi o almanaque 
Bertrand ou o almanaque do Porto, am-
bos editados em Portugal. Não lembro 
porque a partir daí comprei todos os 
exemplares que havia na Livraria Eco-
nômica, de Eduardo Failache. Econômi-
ca, muitas vezes, apenas no título – ao 
menos para o comprador. Se o incauto 
permitisse, o tal Eduardo, que também 
atendia por Dudu, arrancava-lhe o cou-
ro. Nada, porém, que uma boa conversa 
não fizesse o preço descer de pretensão.

Nessa época eu fazia o ginasial no 
colégio do Carmo, na Cidade Velha. 
Apesar de pequeno (na idade e, muito 
mais, no tamanho), circulava a pé ou de 
ônibus, sozinho, sem susto. Nessas idas 
e vindas, passando pela Livraria Mar-
tins, que era a melhor de Belém, desco-
bri o sebo do Dudu. Acompanhei-o até 
o fim: da livraria e do livreiro, cujo se-
pultamento testemunhei como o único 
representante da clientela, que foi defi-
nhando com o tempo, até, na hora final, 
se tornar singular, reduzida à unidade.

Na época em que comecei a comprar 
os almanaques portugueses, meu sonho 
era escrever uma página de curiosidades 
como as que apareciam na Folha do Nor-
te, de Alberto Queiroz, e em A Província 
do Pará, do Herdélio Maltez. Pegava os 
livros que já tinha, inclusive um dicio-
nário universal, em seis volumes, de um 
Valmir (esqueci o sobrenome), publica-
do pela editora Conquista, selecionava o 
que me parecia mais interessante e man-
dava pelo correio para os jornais. Nun-
ca tive retorno. Gabriel García Marquez 
dizia que não se escreve ao coronel. Nem 
se devia escrever ao redator de plantão 
naquela época.

Sei que o preço dos almanaques era 
acessível, o que já não se pode dizer do 
valor atual, alto, às vezes extorsivo, sem-
pre acima de 50 reais, podendo bater 
nos três dígitos. Por que essa sobrevalo-
rização, não sei. É justificável no caso de 
almanaques como o do jornal Correio 
da Manhã, do Rio de Janeiro, o mais in-

fluente do país em boa parte da história 
republicana brasileira. Mas no caso de al-
manaques como o da revista Pensamento 
ou de laboratórios farmacêuticos, como 
o Capivarol, deve ser mais um fenômeno 
de irracionalidade da Estante Virtual.

Dizia-se de quem lia essas publicações 
que tinha uma cultura de almanaque. No 
entanto, essa leitura podia ser muito pro-
veitosa – e não apenas para candidatos a 
páginas de curiosidades e bizantinices. 
Nas seguidas leituras dos almanaques 
portugueses, descobri que algumas his-
tórias contadas por Guimarães Rosa ti-
nham sido coletadas nessas publicações 
–claro, submetidas à limalha do grande 
escritor, com seus olhos de lupa e a inci-
são de um cirurgião linguístico.

Almanaques, ora direis: pois ficarão.

Livro de Cécil
Lembro-me de certa vez cruzar, na 

Santo Antônio, do velho comércio de 
Belém, com o casal: ele, de terno de li-
nho de cor creme (HJ?), ela de vestido 
farfalhante, também de linho puro. A 
moldura para o par seria mais adequa-
da em Paris do que na tropical cidade 
do Grão Pará. Cécil Meira teve a típica 
formação da sua época: na cultura fran-
cesa (como Francisco Paulo Mendes ou 
Inocêncio Machado Coelho, entre tan-
tos da sua geração).

Boa parte dos livros que usou para 
escrever a sua Introdução ao estudo da 
literatura é em francês. Poucos em italia-
no e espanhol. Nenhum em inglês, em-
bora cite, no original, poesia do concre-
tista americano E. E. Cummings. O livro 
é o produto de um autêntico professor, 
de um mestre (de aldeia?), profundo e 
simples. Devia ser ree-
ditado. A última edição 
que tenho, a quarta, 
revista e aumentada, é 
de 1974. Cécil a dedi-
cou aos seus dois filhos, 
Eduardo e Luís Roberto, 
que morreram muito 
cedo, de uma maneira 
que talvez acabasse sen-
do tema para a literatura 
simbolista francesa, que 
o pai tanto apreciava.

Poema do papagaio
No seu livro, Cécil 

cita uma poesia (“Meu 
canto de rua”) de um 

único paraense, que Ebremar de Bastos, 
escreveu em 1948. É seu irmão, que se 
notabilizou como Augusto Meira Filho, 
engenheiro, historiador e um amante de 
Belém (além de ser meu padrinho por 
adoção). Do poema, extraio um trecho 
bem original, que trata da arte de empi-
nar os antigos papagaios, hoje substituí-
dos pela pipa importada, que não ofere-
cem os mesmos recursos nem pertencem 
a esta cultura bem paraense:
O “geral” já virou
O Medrado empinou um “Japão”!
Tremendo no espaço à espera do laço
Um guinador cabeçava dando um mer-
gulho no céu!
Rabo e linha, pegou no gargalo
O outro “chinava” e ia para Tebas...
E todos gritavam: cheira lambão...
Lambe a ponta e emenda outra...
Serol de sabão!
Aquele é manteiga, embolotudo e furão!
Com um bom “periquito” e um “bode” 
na mão, ninguém escapava
Principalmente o telhado vizinho...!
Lá vem um chinando!
O grito era um só!
E é um “borboleta”, feito no Afonso,
Aposto que é!
Linha sessenta pintada de verde, rabo de 
escama,
Rocega na ponta, cortado e aparado que 
não segurou!

Os velhos empinadores devem apre-
ciar esses versos. Os novos precisam de 
um glossário. O papagaio guinador era 
forte, nervoso, esbelto, todo colorido (o 
mais disputado era o “borboleta”, mas ha-
via também o “vezinho” e muitas outras 
formas). Tinha um rabo (a atual rabada) 
curto, artisticamente preparado, com pe-

daços de pano branco 
e uma ponteira negra. 
Pegavam uma força ex-
cepcional ao vento do 
“geral”. Resistiam aos 
“periquitos” e “bodes” 
lançados pelos moleques 
para alcançá-los. Se a li-
nha era cortada pelo fio 
com “serol” bom, o pa-
pagaio “chinava”.

Tudo isso com um 
jargão próprio da cul-
tura parauara, que se 
dilui e se desfaz pelo 
mimetismo apressado e 
feroz.           
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Dia 11 último, sete horas. 
Debaixo do chuveiro co-
meço a sentir uma dor no 
peito. Pingos pesados que 

se transformam em uma leve pres-
são de dor. Somos feitos de passados. 
O hibernado infarto de 2007 acorda. 
Visto-me apressado. Ao tentar sair tão 
cedo sou indagado. Ande 
vais? O medo é um bom fil-
tro contra a mentira.

Vou a uma emergência 
médica. Estou com dor no 
peito; se dito pela neta, não 
teria eco. Dito por mim? Im-
pensado. Disparei o botão 
de alarme da mulher, que 
esquece que é avó, deixando 
a neta para o segundo palco. 
Para onde ir? Qual o menos 
pior mal?

Unimed Doca é o mais 
perto. Tento entrar e sou im-
pedido. Falta o registro, a carteirinha, preciso ganhar núme-
ro, um papel. Até quando existirão os papéis? Entro e ganho 
uma pulseira branca do porteiro. Uma segunda paragem, 
agora para colher relato do que sinto, tirar a pressão, ganhar 
uma nova pulseira amarela. Espera. A vida é feita de esperas.

Sou atendido por uma médica a quem repito o meu bea-
bá. Não ganho nova pulseira e sim um papel, requisição para 
exame de sangue. Nova espera, esta mais demorada. Eu cal-
mo, pensando na picada e depois no café matinal com minha 
flor cheirosa, meu bem-te-vi, de 98 aninhos. A esposa, ner-
vosa, conta os segundos, vira, revira, sai de meu horizonte e 
volta com um enfermeiro, que me arranca da cadeira e leva-
me a uma sala. Ela, mulher, é proibida de entrar.

Lá dentro sou colocado em uma maca e pedem para “in-
chupar” um comprimido sublingual. Logo em seguida, três 
ou quatro outros, sou obrigado a mastigar. Ainda ruminan-
do, sou apelado para apressar e engolir. Ainda não acabei. 
Apresse e engula junto com mais estes, quatro ou cinco, des-
ta vez presenteados em um copinho plástico. Rápido, ouço. 
Agora não mais estou cercado por “ninfas” de toucas.

Homens chegam para me mudar de cama. Digo que não 
preciso, pois posso fazer com minhas pernas. Não. É uma 
ordem. Fique onde está. Como? Meu eletro deu normal, mi-
nha pressão 7/11, temperatura normal. Como eles, “santos” 
da saúde, podem ver o meu mal? Terei eu escrito na testa 
que estou enfartando? Duas outras enfermeiras, uma de cada 
lado, se posicionam ao meu lado com seringa na mão. Va-
mos lhe picar em cada lado de sua barriga.

Como assim? Para quê? Nego-me. E logo depois uma 
senhora, sem touca, sem bata, sem identificação, pergunta-
me o que estou fazendo ali? Sua voz atemoriza. Peço para 
telefonar para meu médico e tenho como resposta: se é para 
seu médico lhe cuidar, não devia vir a esta emergência. 
Aqui eu dito a regra e você irá ser submetido ao protocolo 
de infarto. O que fazer? 

Continuo no purgatório. Cochilo. 
Medito. Vejo e ouço o viver de um 
dia de sala de emergência. Entra a 
primeira companhia em uma maca e 
o corre-corre renasce. Seringa, tubo, 
qual a pressão, máscara.., vai, vai… 
Um festejar explode. Vocês da ambu-
lância podem ir. Bom trabalho. Al-

guém grita é proibido usar 
celular aqui dentro. Ouço 
e guardo-o. Daqui a pouco 
vejo a médica usando o seu 
celular. Certamente o meu 
é explosivo.

Uma segunda visita 
entra no purgatório, che-
gando em maca. Eu entrei 
andando. Alguém com 
traumatismo. Ouço: en-
costa aí. Como trazem tais 
pessoas para cá? Coloca o 
colar nela. Tira o colar. De-
pois de horas de espera, le-

vam a paciente para um passeio até o raio-x. Voltam e um 
novo estacionar da maca. Esquecem que ali está um ser 
humano esperando. Nem uma palavra, um copo de água, 
uma fruta. Encostam e esquecem.

Uma senhora de bata aberta entra desfilando. Desapare-
ce em uma sala anexa, julgo que exclusiva dos “médicos”, de 
onde gritam, de quando em quando, ordens. E eu? Depois 
de três picadas para colher sangues, às 8 hs, às 11 horas e 
às 14 horas, estou cansado de ver tanta desordem. Levanto-
me e sou repreendido que não posso.

Chega para mim! Meu copo transbordou. Noto que nem 
só o meu. A senhora esquecida, descalça, retrato de nossa 
gente boa, também se levanta e diz que vai embora e quer 
seu RX. A médica diz que o médico especialista ainda não 
viu o RX. A cidadã senhora diz que não viu e nem mais irá 
ver, pois vou embora desta... A médica aprende aquilo que 
nossas escolas deixaram de ensinar.

Atordoada, golpeada, perguntou-me se também estava 
com pressa e respondo: mais do que nunca. Ganhei oxigê-
nio ouvindo aquela cidadã senhora. Quero meu relatório 
para também sair, senhora médica. Não damos relatório, 
mas lhe irei dar uma receita de medicamentos. Quais os 
medicamentos que você toma? Como? A senhora nem sabe 
os medicamentos que eu tomo. A senhora nem leu minha 
ficha? Passe bem, pois para mim chega.

Valeu a ida ao purgatório para ouvir aquela cidadã se-
nhora, que se muitas outras houvessem, nossa Belém seria 
outra. Esta minha semente é uma homenagem a Senhora, 
sem nome, cidadã. Hoje, dia 12, fui ouvir meu médico. 
Hoje sei que corri risco na forma como fui atendido. Fui 
tratado com um protocolo para um enfartado sem o cui-
dado de antes ser verificado se estava mesmo enfartando. 
Horror no purgatório. Aleluia. Podia ter sido um horror no 
inferno. “O mundo pode ser um palco. Mas o elenco é um 
horror.” – Oscar Wilde.

Horror no 
purgatório hospitalar
Valdemiro A. M. Gomes reconstituiu uma 

experiência de grande impacto, mas que se 
repete diariamente na cidade: o tratamento 

de emergência na rede hospitalar. Seu 
testemunho merece ser lido e servir de 

motivo para reflexões e atitudes.



Perguntas 

incômodas

Grandezas paulistanas

Violeta emérita

As vagas do tribunal

A concessão para as empresas de ôni-
bus de São Paulo atuarem durante 20 
anos lhes custaria 120 bilhões de reais, 
segundo o valor inicial apresentado pela 
prefeitura. Sem maiores explicações, esse 
valor cresceu 40%, passando para R$ 166 
bilhões. Dá oito bilhões por ano, 20 mi-
lhões por dia. Se é isso o que devem pagar 
ao poder municipal para colocarem seus 
ônibus nas ruas paulistanas, quanto essas 
empresas devem faturar. Admitindo-se 
apenas que seja o dobro do encargo (e 
deve ser bem mais), acima de R$ 320 bi-
lhões em 20 anos.

Um número espantoso. Mais espanto-
so é o fato de que a concessão pode ser 
prorrogada, sem nova licitação, por mais 
20 anos, ao arbítrio da prefeitura, como 

se fosse possível manter regras no servi-
ço público de São Paulo (e em tudo mais) 
por um período de 40 anos, uma eterni-
dade na dinâmica inesgotável da cidade, 
uma das maiores do mundo.

Tudo nela é superlativo. São Paulo tem 
72 mil padarias e lanchonetes. Se cada 
uma tiver 10 empregados, só aí o setor 
reúne mais da metade da população de 
Belém. Se cada uma faturasse 100 reais 
diários (a média deve ser muito superior), 
o resultado seria mais de sete milhões de 
reais de faturamento por dia.

Esses números gigantescos podem ser 
tomados como parâmetros para avaliar 
qualquer cidade brasileira, em escala re-
duzida ou microscópica. Mas sempre com 
valor explicativo. Como sobre Belém.

Violeta Refkalefsky Loureiro recebeu, no dia 5, tí-
tulo de professor Emérito da Universidade Federal do 
Pará. É o título do convite oficial, que não fez a adapta-
ção de gênero. E devia. Violeta é apenas a quarta mu-
lher a ser distinguida com esse honraria pela UFPA.

Todos os últimos, pelo menos, foram homens: 
os médicos João Paulo do Vale Mendes e Douglas 
Gabriel Domingues, o arquiteto Alcyr Meira e o 
historiador Heraldo Maués. Violeta também pode 
ser a mais jovem. 

Muitas credenciais justificam a honraria, que 
não é só a ela, mas a gerações que a acompanharam 
desde o início da sua carreira acadêmica e atividade 
intelectual, corajosa, profícua e fecunda, e as que ela ajudou a formar, em mais de 40 
anos como professora e pesquisadora.

Um bônus a mais para Violeta foi a incorporação de uma poesia ao convite para a 
solenidade, da qual é a inspiração, escrita pelo marido e amigo de sempre, o poeta João 
de Jesus Paes Loureiro. Além de tudo, Violeta a musa do companheiro de tantos anos.

Um “simples” leitor de jornal 
forneceu uma das mais importan-
tes informações sobre o “desastre 
de Mariana”. O engenheiro e em-
presário Carlos Freitas esteve em 
2013 nas duas barragens da Samar-
co que se romperam e causaram 
enormes estragos no vale do rio 
Doce, entre Minas Gerais e Espí-
rito Santo. Por observação, achou 
que elas poderiam se romper. E ex-
plicou, em carta à Folha de S. Paulo:

“O risco geológico nesse tipo de 
obra é imprevisível. O fator de se-
gurança da ABNT [Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas] acima 
de 2 que indica ‘folga’ para obras 
de terra dessa magnitude é errado 
– barragens em terra com volume 
a jusante dessa magnitude só exis-
tem no Brasil. O depósito diário de 
material e a mudança no regime de 
chuvas, associados às falhas geoló-
gicas naturais, tornam essas barra-
gens extremamente inseguras”.

Nenhum jornal, nem mesmo a 
Folha, se interessou pela resposta 
ao fato grave: por que só o Brasil 
aceita barragens de terra do porte 
(sem falar na localização) de bar-
ragens como as duas da Samarco? 
Era como uma pergunta que se 
fazia muito por aqui tempos atrás: 
por que somente o Brasil produz 
ferro gusa de carvão vegetal?

As respostas levam à constata-
ção do atraso do Brasil. Talvez por 
isso já são poucos os que se interes-
sam por elas.

Desde o dia 3 
de setembro do ano 
passado está aberta, sem 
preenchimento até agora, 
uma vaga de desembargador 
do Tribunal de Justiça do 
Pará. É a mais antiga. Foi 
aberta pela aposentadoria 
da desembargadora Brígida 
Gonçalves, que deixou a 
corte em agosto de 2014, 

quando ela atingiu a idade 
limite para prestação de 
serviço público (70 anos).

Há outras vagas 
mais recentes na mesma 
situação. Dos 30 cargos 
de desembargador que 
o TJE possui, só 25 
estão ocupados. Das 5 
vagas em aberto, três 
serão preenchidas por 

merecimento; as outras, 
por antiguidade. Não 
há previsão para o 
início do processo de 
eleição dos novos.

É uma situação inédita.
Poderia sugerir que o 
posto já não atrai, o 
que não corresponde à 
realidade. Na verdade, 
os desembargadores 

estão segurando as vagas 
em aberto à espera de 
uma definição sobre a 
mudança da idade limite 
da aposentadoria: se 
continuará aos 70 anos ou 
se será prolongada até os 75. 
Se houver mudança, vários 
dos integrantes da corte 
continuarão nos seus cargos, 
sempre muito cobiçados.


