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Em 2002, Jader Barbalho teve que renunciar, 
sucessivamente, à presidência do Senado, 
que mal tinha assumido, e ao seu mandato 
de senador. Iniciativas tomadas a contra-

gosto para não ser cassado. Foi uma das quedas 
mais vertiginosas na história do parlamento na-
cional. Ele era o político paraense de maior po-
der desde que a democracia fora restabelecida no 
país, em 1985. Ocupava um lugar que apenas o 
coronel Jarbas Passarinho conquistara, durante o 
regime militar, de chefiar a câmara alta.

A carreira de Passarinho se eclipsou em 1994, 
quando ele não conseguiu retornar de Brasília a 
Belém para voltar a ser governador do Pará, cargo 
que ocupou em 1964, como o primeiro vitorioso 
por eleição indireta. Na capital federal, Passarinho 
atuou intensamente desde o seu primeiro mandato 
senatorial, conquistado em 1966, circulando com a 
mesma desenvoltura pelo parlamento e pelo exe-
cutivo, como ministro do Trabalho e da Educação.

Passarinho enfrentou e se saiu bem de três 
acusações: de autoria do decreto 477, que des-

POLÍTICA

Jader: de novo, o fim
Trezes anos depois de renunciar ao mandato de senador e à 

presidência da casa para não ser cassado, ser preso e algemado pela 
Polícia Federal, o senador Jader Barbalho está atado a um novo 

nó de acusação. Como sempre, de desviar dinheiro público.
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mantelou as organizações represen-
tativas dos estudantes universitários; 
de conivência com as torturas; e de 
enriquecimento ilícito. Não escapou à 
condenação por ter assinado o terrível 
AI-5 e ter feito a sua mais infeliz decla-
ração, ao referendá-lo, descartando “os 
escrúpulos da consciência”.

A ascensão de Jader foi bem dife-
rente. De integrante do grupo dos au-
tênticos do MDB (depois, PMDB), que 
personificava uma oposição mais con-
sequente do que a consentida pelo re-
gime militar, ele chegou ao governo do 
Pará como a personificação das ban-
deiras até então associadas automatica-
mente à esquerda quanto a moral, ética 
e identidade com as causas do povo.

A imagem sobreviveu à sua aliança 
com o segundo personagem principal 
da era da ditadura no Pará, o tenente-
coronel (e então governador) Alacid 
Nunes, que só o apoiou porque tinha 
como meta maior destruir o seu antigo 
companheiro de armas e de política, o 
mesmo Passarinho, ao qual, depois de 
se desvencilhar de Alacid, Jader tam-
bém se juntou.

Depois de lhe ter dado um novo 
mandato de senador, num momento 
em que elegeria quem quisesse, Jader 
lançou Passarinho ao governo (contra 
Almir Gabriel) e o despejou da políti-
ca. Descartou assim os dois militares 
para se tornar o coronel civil no poder.

O exercício do governo, no primeiro 
mandato como governador (1983/87) 
começou a lançar sobre o nome de 
Jader Barbalho a pecha de corrupto. 
Sua forte liderança parecia lhe dar a 
convicção de que as acusações de enri-
quecimento ilícito não abalariam o seu 
eleitor.

Em 1990 ele enfrentou Sahid Xer-
fan, o candidato do governador, o seu 
ex-correligionário e protegido Hélio 
Gueiros, que permaneceu no exercício 
da função para destruir o homem que 
o elegera senador e governador. Jader 
não tinha cargo algum nem suporte 
institucional. Enfrentou uma campa-
nha feroz patrocinada pelo grupo Libe-
ral e a máquina estadual, mas venceu. 
Parecia que sua força junto à popula-
ção mais pobre não fora abalada – e ja-
mais seria. Por isso, seu slogan eleitoral 
foi “Jader Trabalho”.

Foi inevitável a associação com a 

frase cunhada pelo governador paulis-
ta Ademar de Barros: “rouba, mas faz”. 
O povo entenderia que, sendo sua base 
de votos, partilharia com o autor do 
slogan os benefícios da sua ação. Have-
ria desvio de recursos públicos, mas o 
que distinguiria o líder populista seria 
seu compromisso em beneficiar o seu 
eleitor, normalmente esquecido relas 
elites tradicionais.

No entanto, as seguidas acusações de 
desvio de dinheiro público para provei-
to pessoal, multiplicadas quando ele se 
tornou personagem de dimensão nacio-
nal, entrando na disputa por um poder 
maior, acabaram levando-o ao beco sem 
saída de 2002. Depois da queda, o coice, 
na forma da prisão, sendo conduzido 
algemado por agentes da Polícia Federal 
para o cárcere, em Mato Grosso.

Conseguiu se safar da situação, mas 
a marca se tornou ainda mais forte e a 
sua imagem definitivamente negativa. 
Não há dúvida que a 
jazida de votos de Ja-
der encolheu. Ainda 
assim, ele se elegeu 
deputado federal com 
a maior votação. Mante-
ve-se sempre à sombra, nunca se pro-
nunciando, se desviando das câmeras 
e microfones da imprensa. Com esse 
comportamento alcançou nova vitória: 
a volta ao Senado, ainda que não como 
o mais votado. De qualquer maneira, 
com um milhão de votos.

Aos poucos, Jader foi retomando ao 
centro do palco nacional. O ostracismo 
teria lhe feito bem, conscientizando-o 
de que a nova oportunidade deveria 
ser aproveitada para se dedicar à causa 
pública? A resposta positiva começou a 
ser minada quando passaram a surgir 
referências ao nome dele no curso das 
investigações da Operação Lava-Jato, 
que descobriu um esquema de corrup-
ção e propina dentro da Petrobrás.

Teria sobrado para ele parte do des-
vio de dinheiro que cabia a políticos 
do PMDB na distribuição de propinas 
quando alguma interferência era feita 
para a obtenção ou o superfaturamento 
de contratos junto à estatal do petróleo. 
Teria sido essa a informação dada aos 
investigadores pelo lobista Fernando 
Soares, o Fernando Baiano, acusado 
de ser o intermediário do PMDB no 

esquema de corrupção montado na 
Petrobras. Jader teria recebido parte de 
seis milhões de dólares (23 milhões de 
reais) negociados em cima de contrato 
para a construção de um navio-sonda 
que atuaria na área do pré-sal.

Nesse período, parecia que Jader não 
tinha requisitos e credenciais para se ha-
bilitar a qualquer coisa na Petrobrás ou 
em outros órgãos públicos. Mas, segun-
do Baiano, em nome dele teria atuado 
outro lobista, o paraense Jorge Luz, que 
teria participado dos entendimentos 
mantidos entre 2006 e 2008.

À primeira vista, são evidências 
frágeis. Entretanto, foram suficientes 
para o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, pedir ao Supremo Tri-
bunal Federal que o nome do senador 
paraense fosse acrescentado aos dois 
inquéritos que requereu ao STF para 
investigar os senadores Renan Calhei-
ros (do PMDB de Alagoas), presidente 
do Senado, e Delcídio do Amaral (do 
PT de Mato Grosso do Sul), líder do 
governo na casa. O ex-governador Ja-
der Barbalho não figurava até então na 
lista de investigados.

Com a autorização dada pelo Su-
premo, o chefe do Ministério Públi-
co Federal irá investigar Renan, Jader 
e o deputado federal Aníbal Gomes 
(do PMDB do Ceará). Nas duas soli-
citações de abertura de inquérito, as 
suspeitas são de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. Os pedidos estão 
em segredo de justiça e se baseiam em 
petições ocultas, procedimentos adota-
dos no Supremo para manter em sigilo 
as delações premiadas.

Procurado pelo G1, o portal de no-
tícias de O Globo, quando a notícia foi 
anunciada, Jader disse desconhecer 
a situação. “Estou tomando conheci-
mento por você. Não tenho nenhuma 
manifestação a fazer por desconhecer 
qualquer razão [para abertura de inves-
tigação]”, registrou o portal.

No dia seguinte, o Diário do Pará 
reproduziu quase integralmente o des-
pacho da agência de notícias de O Glo-
bo sobre o pedido do procurador geral 
da república para incluir o senador Ja-
der Barbalho, dono do jornal, na inves-
tigação da Operação Lava-Jato.

A publicação podia ser interpreta-
da como uma grata surpresa. Há mui-
to tempo o jornal poupa a presidente 



JORNAL PESSOAL Nº 598 • DEZEMBRO DE 2015 • 1ª quiNZENA - 3

Dilma Rousseff, seu governo e o PT de 
destaques no seu noticiário, até mini-
mizando ao máximo ou omitindo por 
completo alguns fatos que lhes são de-
sagradáveis. Não fez o mesmo com seu 
próprio dono, citado em título de pági-
na interna no primeiro dia e mantido 
no noticiário nas edições seguintes.

Por que elogiar o que é imposição 
de ofício, devem ter reagido os ini-
migos, adversários e críticos de Jader, 
que compõem a maioria do eleitorado 
e, por isso, inviabilizaram a volta dele 
ao governo do Estado (mas não a um 
novo mandato de deputado federal ou, 
talvez, também de senador).

Porque em terra de cego quem tem 
um olho é rei. Nada sai de incômodo 
ou sequer desconfortável aos Maio-
ranas em O Liberal, o concorrente e 
inimigo da publicação dos Barbalhos. 
Os Maioranas excluem do mundo, nos 
seus meios de comunicação, tudo que 
não lhes é conveniente, mesmo que seja 
fato público e notório. É interdito proi-
bitório absoluto, índex medieval. Como 
eles interferem bastante na vida políti-
ca, exercem sua influência sem as peias 
que limitam os Barbalhos. Parecem in-
dependentes. Aspiram à credibilidade.

A disposição do Diário do Pará de 
cortar na própria carne é motivada pela 
condição de políticos de dois dos seus 
donos: o ex-governador e seu filho, 
Helder, ex-prefeito de Ananindeua e 
candidato em potencial (de novo) ao 
governo do Estado, em 2018 – e já em 
franca campanha pré-eleitoral, desa-
fiando a letra da lei.

Excluir a informação sobre o pedido 
de investigação de Jader junto ao Supre-
mo Tribunal Federal equivaleria a uma 
confissão de culpa ou, pelo menos, sua 
admissão tácita. No entanto, a inclusão 
da matéria não significa confiança na 
inocência do ex-ministro, inocência 
que ele, no seu íntimo, sabe se existe ou 
não, mas que começa a se tornar do do-
mínio de terceiros, como os investiga-
dores da Lava-Jato. Até agora, eles não 

tiveram que voltar atrás num caminho 
que percorreram. 

A mensagem do jornal ao seu leitor 
pode ser de que Jader, sendo inocente, 
decidiu ir até o fim para se defender. 
Mas, se tem realmente culpa no cartó-
rio, começou a entrar num jogo perigo-
so. Treze anos atrás ele teve que recuar 
de uma disposição semelhante. Primei-
ro renunciou à presidência do Senado. 
Depois, ao mandato de senador. Ainda 
assim, foi preso e humilhado.

Culpado realmente ou vítima de 
uma conspiração, ativada por seu ini-
migo, o senador Antonio Carlos Ma-
galhães, com a adesão de setores da 
grande imprensa nacional. Eles presta-
ram ao político baiano um favor rela-
tivamente fácil, dada a notória relação 
do nome do ex-governador paraense 
ao enriquecimento ilícito e o desvio de 
recursos públicos.

Mesmo que fosse inocente, dificil-
mente Jader escaparia ao destino que 
teve, dada a enorme desvantagem na 
correlação de forças com ACM. Mais 
uma vez ele se valeu da prescrição das 
ações propostas contra ele na justiça 
para se livrar de acusações pesadas e 
fundamentadas.

Como não houve julgamento fi-
nal de mérito em nenhuma das várias 
ações propostas, ele pode invocar sua 
inocência, mas seus adversários tam-
bém podem alegar que ele apenas es-
capou de ser desmascarado e punido 
pelo excesso de tempo na instrução 
dos processos instaurados contra ele, 
em função dos mandatos eletivos que 
conquistou.

No caso do escândalo de corrupção 
e propina na Petrobrás, só agora foi 
aceita a sua inclusão nas investigações, 
mas foram logo em duas de uma só vez. 
Numa das quais, pode ser o último elo 
na cadeia de intermediação da propina. 
Se isto vier a ser confirmado, não lhe 
restará nem o bálsamo da delação pre-
miada. Depois dele, não haverá mais 
ninguém a apontar.

Ao saber do pedido do procurador 
Rodrigo Janot, Jader reagiu com indig-
nação e prometeu que vai provar sua 
inocência. Mas não fez o discurso que 
anunciara para a semana passada, quan-
do se defenderia em plenário. Por isso, 
a presunção de culpa acaba por prevale-
cer. E começa a se formar  a certeza de se 
tratar de pantomima, farsa teatral.

Se Jader mente, seu discurso da 
semana passada no Senado, em favor 
do voto secreto para decidir se a casa 
aprovava a prisão do senador Delcídio 
Amaral, não passará de antecipação da 
defesa contra a punição que estaria a se 
avizinhar. Dizendo defender a institui-
ção e a norma constitucional, ele esta-
ria, na verdade, cuidando antecipada-
mente da própria pele.

Seu discurso, de 13 minutos, foi 
acompanhado em silêncio e com toda 
atenção por todos que estavam no ple-
nário do Senado. Apesar da má fama 
do senador, todos sabem que ele é in-
teligente, sagaz, tem experiência e faz 
política como poucos. Seria bom para 
o Brasil e o Pará que, desta vez, Jader 
Fontenele Barbalho estivesse falando a 
verdade. Mas se novamente ele blefa, 
vai passar por cenas ainda mais cons-
trangedoras, 13 anos depois.

Se ele for fisgado pela Lava-Jato e 
voltar à cadeia, desta vez o império 
político e empresarial de Jader Barba-
lho poderá ser ferido de morte, já que 
ele está todo empenhado na manuten-
ção do clã, através do filho mais novo. 
Jader não pensou nessa situação se re-
almente recebeu propina por negócios 
escusos na Petrobrás? Diante da sua 
inquestionável acuidade e capacidade 
de antevisão dos acontecimentos, não 
deixa de ser uma surpresa.

 Para esse tipo de político, que 
constitui não só a maioria, mas a qua-
se totalidade dos quadros brasileiros, o 
castigo não tem efeito pedagógico? É a 
questão, que será respondida ao longo 
dos próximos dias. Talvez, agora, de 
forma definitiva.

Onda de demissões
Foi aberta a temporada de demissões no grupo Liberal. 

Diz-se que passará de duas centenas. Foi executada no jor-
nal, passou para a rádio e deve terminar pela televisão. É me-
dida de contenção de despesas, adotada, quase sempre, em 

cima do componente mais importante da empresa. Ela de-
mite pessoal porque não o qualifica nem valoriza. Sua aten-
ção se concentra nas máquinas. É um erro antigo. Mas agora, 
com a crise real, terá efeitos ainda mais negativos.
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Santo Alexandre: igreja desnaturada

Eleição de 2016: povo abandonado

Recebi um choque quando revi a 
igreja de Santo Alexandre pela primei-
ra vez depois da sua restauração. Como 
quase sempre acontece, tive dupla rea-
ção ao testemunhar mais uma realiza-
ção do arquiteto Paulo Chaves, aquele 
que por mais tempo ocupou a Secre-
taria de Cultura do Estado: admiração 
pela sua capacidade de fazer, com pro-
fundo esmero aplicado a todos os de-
talhes do seu trabalho, e repulsa pelo 
exercício da sua vontade totalitária, re-
sultado de um ego sem limites.

Ao lado, na Praça da Sé, Paulo já 
mutilara o forte do Castelo, ao mandar 
derrubar o muro que se havia acres-
cido às instalações originais, embora 
com quase dois séculos de existência. 
A muralha foi posta abaixo de madru-
gada para evitar a resistência do Mi-
nistério Público Federal à iniciativa.

O MPF acabou se conformando 
ao fato consumado, como Paulo deve 
ter pensado que aconteceria. De fato, 
ficou melhor a visão da primeira edi-
ficação da cidade, que agora completa 
400 anos. Mas à custa da mutilação da 
sua história. Pode-se alegar que a mu-
ralha adicionada à paisagem colonial 
foi mais uma iniciativa para a militari-
zação do espaço. 

Mesmo que a inspiração tenha 
sido libertária, porém, esse revisio-
nismo – também sem limites – ul-
trapassa os critérios históricos e se 
torna abusivo. Mais do que a revisão 
da história, se transforma na sua re-
escrita, o que significa negar o que de 
fato aconteceu para impor uma nova 
bitola aos fatos. Sabemos o que disso 
acaba resultando, à esquerda e a di-
reita do espectro ideológico.

A preocupação de Paulo Chaves 
Fernandes em assinalar com ênfase 
sua autoria na obra que realiza avança 
sobre uma linha perigosa, entre a ge-
nialidade e a fraude. Artisticamente, se 
define pelo mimetismo. O autor exer-
ce de tal modo seu livre arbítrio que 
viola a integridade do original quando 
o restaura. Foi o que aconteceu com 
Santo Alexandre, relíquia preciosa da 
intervenção artística dos jesuítas no 
Novo Mundo. O templo deixou de ser 
uma igreja para, no máximo, se tornar 
espaço sacro.

A desnaturação foi física e cultural. 
Não há mais missas no local e o aces-
so, parte integrante do Museu de Arte 
Sacra, é pago e sujeito a condições. Na 
sua nova fisionomia, Santo Alexandre 
se tornou a opção preferencial dos endi-

nheirados para os seus casamentos, sem 
o risco da presença dos sans-coulottes, 
ainda à espera de uma revolução fran-
cesa que a cabanagem não representou 
(muito menos uma comuna de Paris).

Casamentos e mais casamentos fo-
ram realizados na igreja privatizada 
e secularizada sem um ai de protesto 
ou indignação. A reação veio agora, 
um tanto tardiamente, porque Santo 
Alexandre foi palco (literalmente, até 
como fato circense) da cerimônia de 
outorga da medalha da Ordem do Mé-
rito Judiciário, conferida – mais uma 
vez, burocraticamente – pelo Tribunal 
de Justiça do Estado a personalidades 
de praxe ou de conveniência, muito 
mais do que em função de méritos pes-
soais afinados com a razão de ser (ou 
dever ser) da honraria.

Que ofensa esse ato pode acrescen-
tar às tantas já consumadas, incluindo 
a obra de restauração? Por que só agora 
a surpresa, o choque e a desaprovação, 
manifestadas através da rede mundial 
de computadores (sem a adesão da 
grande imprensa, que recebeu a co-
menda de comendador)?

Agora o leite está derramado e Inês 
é morta. Ou nesse enredo também cabe 
ressurreição?

Bem que os fados podiam 
livrar os municípios brasilei-
ros dos maus pré-candidatos 
às prefeituras, na eleição do 
próximo ano, à semelhança do 
que parece que acontecerá em 
São Paulo, ameaçada de ter que 
optar entre os apresentadores 
de televisão Celso Russoma-
no e Luiz Datena. Se o povo 
ainda puder ver um pouco da 
realidade por trás de miragens 
e manipulações, talvez a can-
didatura de Russomano tenha 
sofrido um forte revés com a 
sua condenação a dois anos e 
dois meses de prisão por ter 
mantido como funcionária 
de seu gabinete, entre 1997 e 
2001, a gerente de sua produ-

tora de vídeo Night and Day 
Promoções.

Como o parlamentar de-
volveu quase 700 mil reais de 
verba de gabinete que susten-
tou a funcionária, a justiça 
federal converteu a sentença. 
Reduziu a pena, para 790 ho-
ras de trabalho comunitário 
e o pagamento de 25 cestas 
básicas.

Russomano é reincidente 
em usar o dinheiro público 
nos seus negócios particu-
lares e em outros golpes do 
tipo. Antes, ele nomeou como 
empregados de seu gabinete 
cinco pessoas que trabalhavam 
numa ONG que mantém na 
capital paulista. Não foi apa-

nhado porque, em tese, a enti-
dade não possui fins lucrativos.

Russomano, como Datena, 
cultiva a imagem de paladino 
do povo, defensor dos interes-
ses coletivos, herói sem mácu-
la. É um modelo que cai bem 
nos profissionais do rádio e te-
levisão dados ao sensacionalis-
mo e ao populismo barato em 
veículos de maior repercussão 
e apelo. E, com o agravamento 
da segurança pública, em po-
liciais civis e militares que ca-
çam bandidos pés-de-chinelo, 
prendendo-os ou matando-os.

Na Grande Belém, as alter-
nativas para a eleição do ano 
que vem são ainda mais pobres 
do que em São Paulo – e mais 

perigosas. O povo vê miragens 
e fantasias sem perceber o que 
há por trás da encenação. Vota 
em heróis sem saber o que essa 
máscara esconde. Terá péssi-
mas surpresas depois, quando 
o erro estiver consumado.

Mas o erro não é gratuito. 
O povo está atrás tanto de re-
presentação dos seus interes-
ses e aspirações quanto de um 
guardião para sua insegurança. 
Daí a volta do sucesso dos ra-
dialistas, que ainda são os ecos 
mais próximos da maioria da 
população, e policiais, que se 
apresentam como justiceiros. 
Até a hora do voto, talvez ain-
da haja tempo de mostrar que 
o herói é sempre perigoso.
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A história dos desastres
minerais na Amazônia

O primeiro dos grandes projetos do 
novo ciclo da mineração na Amazônia, 
iniciado pela Icomi no Amapá, nos anos 
1950, entrou em operação em 1979, no 
vale do Trombetas, em Oriximiná, no 
Pará. Era originalmente de proprieda-
de exclusiva da multinacional canaden-
se Alcoa, uma das seis irmãs do cartel 
mundial do alumínio.

A Alcan descobriu as jazidas de 
bauxita, na margem esquerda do rio 
Amazonas, na mesma época em que a 
americana United States Steel chegava à 
província mineral de Carajás, do outro 
lado do grande rio, nas formações ro-
chosas mais antigas.

A mina de bauxita da Mineração Rio 
do Norte começou a funcionar em 1979, 
pouco antes do segundo empreendi-
mento mineral de porte, o de caulim do 
milionário americano Daniel Ludwig, 
no Jari. O rejeito da lavra era atirado 
nas águas do lago Batata, sem piedade. 
Em 1985, 20% da superfície do lago, um 
dos vários que decoram as margens do 
Trombetas, já estavam sedimentados. 
Com apenas seis anos de despejo da ar-
gila, que não servia para a produção do 
bem seguinte na cadeia do alumínio, a 
alumina, já era uma tragédia.

Dediquei ao tema a matéria de capa 
da edição anterior do Jornal Pessoal, 
para lembrar o primeiro desastre ecoló-
gico causado pela mineração na Amazô-
nia, já seguido de alguns outros, sobre-
tudo na região industrial de Barcarena, a 
50 quilômetros de Belém. Mas o cansaço 
e o processo caótico de elaboração do 
jornal me fez cometer um erro logo no 
início do texto: falei em uma década e 
meia de deposição do rejeito de bauxita, 
quando, na verdade, o tempo decorrido 
era de seis anos. Aritmética contamina-
da pela leseira amazônica

Se o processo continuasse como 
fora concebido, por mais uma década 
e meia, pelo menos metade do lago já 
estaria sedimentada. Ao invés de água, 
um terreno argiloso. Um desastre de 

bom tamanho, evitado pela repercussão 
da imagem do lago aterrado pela insen-
sibilidade da mineradora, transmitida 
pela TV Globo, quando acompanhava a 
visita do então presidente José Sarney a 
Porto Trombetas.

O episódio merece ser recorda-
do para alertar a opinião pública para 
acompanhar com bastante atenção e 
senso crítico a implantação desses em-
preendimentos antes de aprová-los. Fe-
lizmente os erros cometidos pela MRN 
foram corrigidos a partir de pressão.

Para aqueles que costumam beatifi-
car as empresas, convém lembrar que a 
concepção do projeto não só era agressi-
va ao meio ambiente e ao homem: cau-
sava prejuízo econômico. Um terço do 
material que o trem transportava, por 
30 quilômetros, da jazida até o ponto de 
lavagem (e secagem) da bauxita, tinha 
que ser descartado por ser estéril.

O custo da construção da ferrovia, 
no porte em que ela foi dimensionada, e 
do transporte do que era inaproveitável 
elevou o orçamento do projeto. Por que 
não instalar a lavagem no local mesmo 
da extração?

A resposta racional e econômica só 
veio depois da reação - nacional e inter-
nacional - à agressão ecológica, mas não 
podia ter sido atendida desde o início do 
empreendimento? Claro que sim. Mas 
a visão do pioneiro era a do matador 
de índios e destruidor da natureza nas 
frentes de expansão ao oeste dos Estados 
Unidos ou à Ásia.

Certa vez, conversando com Antonio 
Ermírio de Moraes, do grupo CBA, que, 
em sociedade com a CVRD, assumiu o 
controle nacional do empreendimento 
no lugar da Alcan (que se juntou a outras 
multinacionais na parte restante do capi-
tal da MRN), ele se queixou de que teria 
feito um orçamento mais barato para a 
exploração da bauxita do Trombetas.

Mas se recusou a apontar os erros de 
concepção. Um dos principais foi esse, da 
distância de 30 quilômetros entre o local 

da lavra e o da lavagem do minério. Se foi 
um erro sabido e oneroso, por que ele foi 
cometido? Hoje, o rejeito é depositado 
nas cavas da mineração, recobertas em 
seguida por terra fértil para ser reflores-
tada por espécies vegetais nativas.

Estas são algumas das perguntas que a 
história ainda recente da Amazônia ain-
da formula sem encontrar uma resposta 
plenamente satisfatória, demonstrada. O 
desastre de Mariana, que aconteceu em 
Minas Gerais, o principal Estado minera-
dor do Brasil, devia atrair o interesse da 
opinião pública do segundo maior mine-
rador, justamente o Pará.

Não só para submeter a uma revisão 
mais rigorosa os procedimentos das mi-
neradoras em relação à natureza e a so-
ciedade na sua área de atuação como para 
prevenir acidentes, impondo normas 
mais seguras. A Vale, que contribuiu para 
o acidente na barragem de rejeito de ferro 
da Samarco e repete a mesma técnica em 
Serra Norte de Carajás.

Mas irá inovar mundialmente com o 
Projeto S11D, seu maior empreendimen-
to de todos os tempos, que acrescenta-
rá 90 milhões de toneladas à produção 
atual, de 130 milhões, ao custo de quase 
60 bilhões de reais, ou duas vezes o or-
çamento da hidrelétrica de Belo Monte. 
Nessa nova frente, o peneiramento será 
a seco, utilizando a umidade natural do 
minério. Por isso, pela primeira vez, não 
haverá a barragem de rejeitos Um avanço 
tecnológico de grande significado.

Mas ele seria adotado se não visasse ao 
incremento da velocidade de extração do 
minério, em grande escala, para encorpar 
a exportação de Carajás, na estratégia da 
Vale de se valer de um produto mais no-
bre para vencer concorrentes e resistir à 
queda do preço do produto? Esse casa-
mento permite esse um final melhor, mas 
é preciso que o exemplo isolado se torne 
regra geral para que os danos já causados 
sejam reduzidos ao mínimo impossível 
de prever.
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Pará: o crescimento
sem desenvolvimento

O Pará foi o campeão de queimadas 
e, como consequência, de emissão de 
gases de efeito estufa para a atmosfera na 
Amazônia, mas ficou em terceiro lugar 
no critério de áreas desmatadas, entre 
o fim de julho de 2014 e o fim de julho 
deste ano, conforme dados de satélite re-
gistrados pelo Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais, divulgados na semana 
passada. Como a área desmatada no 
Estado é a maior de toda Amazônia, sig-
nifica que os agentes econômicos estão 
queimando áreas já desmatadas do que 
abrindo novas frentes de derrubadas da 
floresta, que aumentou 16% nesse perí-
odo, alcançando 5.831 quilômetros qua-
drados (quase 600 mil hectares).

O dado mostra que as frentes econô-
micas continuam em plena atividade no 
Pará, intensificando o uso dos espaços 
já conquistados, mas também incorpo-
rando terras virgens. Os dados quanti-
tativos que traduzem essa atividade são 
expressivos. No entanto, os dados quali-
tativos continuam a expor a contradição 
entre a exploração dos recursos naturais 
do Estado e os resultados de que a sua 
população pode participar. O Pará se 
divorcia do seu potencial de grandeza e 
se distancia – para trás – tanto do país 
quanto da própria região.

Dentre os 20 municípios com os 
mais baixos níveis de desenvolvimen-
to socioeconômico no Brasil, 10 se lo-
calizam na Amazônia, que tem o pior 
dos municípios por esse critério: Santa 
Rosa do Purus, no Acre. Mais de 67% 
dos municípios da região apresentam 
resultados baixo ou regular.

Esse percentual é mais que o do-
bro do registrado no Brasil como um 
todo (quase 32%), demonstrando que a 
Amazônia não consegue reduzir a dis-
tância que a separa das áreas de maior 
desenvolvimento do país, com desta-
que negativo para o Pará.

Apesar do cenário desfavorável, au-
mentou na região o número de cida-
des com desenvolvimento moderado 
(32,8%). Mas nela não há mais cidade 
com alto desenvolvimento. Neste ano, 
Palmas, a capital do Tocantins, perdeu 
o status de excelência que tinha no Ín-
dice Firjan (da Federação da Indústria 
do Rio de Janeiro) de Desenvolvimento 
Municipal de 2014.

Dos 145 municípios 
da Amazônia Legal 

com IFDM moderado, 
87 estão no Estado 

do Tocantins. Depois, 
a grande distância, 
fica Rondônia (com 
26 municípios) e o 

Pará (com 18). 
Pela combinação de alto desenvolvi-
mento nas áreas de educação e saúde 
e resultado moderado em emprego e 
renda, Araguaína (com 0,7973 pontos) 
e Palmas (0,7876), ambas no Tocan-
tins, ocupam os dois primeiros lugares 
na lista dos 10 melhores resultados do 
Norte (o limite máximo é um).

Seguem-nas Ariquemes (em Ron-
dônia, com 0,7746), Boa Vista (em 
Roraima, 0,7561), Vilhena (Rondônia, 
0,7465), Rio Branco (capital do Acre, 

0,7386) e Pimenta Bueno (Rondônia, 
0,7383). A primeira cidade paraense no 
ranking, em oitavo lugar, é Canaã dos 
Carajás, com 0,7351.

Na extremidade inferior da classifi-
cação na Amazônia estão Santa Rosa do 
Purus (no Acre, 0,2763) e Barcelos, anti-
ga capital do Amazonas, com 0,3433. Dos 
oito municípios seguintes na lista dos 10 
menores IFDMs Ipixuna (no sétimo lu-
gar, com 0,3755), Nova Esperança do 
Piriá, em 6º (PA, 0,3753), Bagre (em 5º, 
0,3633), Jacareacanga (4º, com 0,3614), 
Porto de Moz (3º, 0,3589), e Portel (com 
0,3483), o antepenúltimo colocado.

O índice Firjan acompanha o de-
senvolvimento socioeconômico do 
país, avaliando as condições de educa-
ção, saúde, emprego e renda de todos 
os municípios brasileiros. Em sua nova 
edição – com base em dados oficiais 
de 2013, últimos disponíveis – o estu-
do traz comparações com outros anos 
da série histórica, iniciada em 2005, e 
projeções sobre a evolução do desen-
volvimento por conta da deterioração 
do cenário econômico.

O índice varia de 0 (mínimo) a 1 
ponto (máximo) para classificar o nível 
de cada cidade em quatro categorias: de-
senvolvimento baixo (de 0 a 0,4), regular 
(0,4001 a 0,6), moderado (de 0,6001 a 
0,8) e alto (0,8001 a 1). Foram avaliados 
5.517 municípios, que abrigam 99,8% da 
população. Ficaram fora do índice cinco 
cidades criadas recentemente, que ain-
da não possuem dados suficientes para 
análise, e 48 que não declararam ou pos-
suem informações inconsistentes.

Carajás Sul é a meta

Dos 7,6 bilhões de dó-
lares que planeja investir 
em 2016, a Vale vai aplicar 
US$ 13 bilhões no projeto 
S11D, que implantará uma 
nova mina na serra sul de 
Carajás, que adicionará 90 
milhões de toneladas à atual 
capacidade de produção da 

província, de 130 milhões 
de toneladas.

Até o final do ano, a nova 
área de extração de minério 
de ferro ficará com US$ 3,7 
bilhões dos US$ 10,1 bilhões 
de gastos totais previstos 
para 2015.

Em 2018 S11D estará 

produzindo a plena carga. 
A partir daí, o futuro da 
Vale dependerá totalmente 
da capacidade de o miné-
rio de Carajás, o mais rico 
do mundo, a tornarem mais 
competitiva do que qualquer 
outra concorrente no merca-
do mundial. A empresa terá 

2% a mais de hematita pura 
em cada tonelada de rocha 
do que suas principais con-
correntes, as mineradoras 
australianas.

A Vale retribui ao Pará 
essa importância do recurso 
natural depositado no seu 
território, na medida certa?
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Nova opção jornalística
através de Outros 400

“Nossa proposta é um con-
traponto à narrativa ofi-
cial.” Feita em nome do 

coletivo, esta é a definição da equipe de 
jovens profissionais envolvidos na em-
preitada sobre os princípios editoriais 
que balizam o Outros 400, o portal de 
jornalismo paraense que acaba de ser 
lançado e cujo endereço eletrônico é 
http://www.outros400.com.br/.

Todos muito jovens, entre 24 e 30 
anos, e descritos como “de aguçado 
senso crítico”, da equipe fazem par-
te Abílio Dantas, jornalista; Fernanda 
Martins, jornalista; Gustavo Dutra, 
jornalista; Herôn Victor, publicitário; 
Jeijy Okada, publicitário; João Cunha, 
jornalista; Kamilla Santos, jornalista; 
Kleiton Silva, jornalista; Marri Smith, 
publicitária; Moisés Sarraf, jornalista; 
Rafael Monteiro, publicitário; e Yasmin 
Uchôa, jornalista.

“Começamos a refletir a partir da 
compreensão de que a História é uma 
construção social. E que, em momen-
tos marcantes, como o aniversário de 
400 anos de Belém, acontecem grandes 
apropriações políticas dos fatos passa-

dos. Nesse sentido, partimos à reflexão 
dessa história”, pontuam, ao explicar a 
ideia básica que inspirou o surgimen-
to do portal, cuja página no Facebook 
pode ser acessada pelo link https://
www.facebook.com/Outros400/. A pri-
meira reportagem do portal, intitulada 
“Um risco, um pixo e um 
grafite”, pode ser acessada 
pelo link http://www.ou-
tros400.hostbelem.com.
br/especiais/3594.

A expectativa imedia-
ta, esclarece o grupo, é 
estimular o contraditório, inclusive re-
visitando a História, ao focar os fatos à 
margem da versão oficial e revelando a 
face sombria de personagens incensa-
dos nos relatos consagrados pelo sta-
tus quo.

“Achamos que o debate no espaço 
público está minguado, com poucas vo-
zes destoantes”, acentuam. “É por isso 
que governos impõem suas decisões 
sem debate, participação, sem atender 
aos interesses da população”, senten-
ciam, com aquela pitada convicção 
pétrea de quem utiliza as palavras para 

expressar seu pensamento e não para 
escamoteá-lo. 

A mesma convicção que revelam ao 
contestar, com o ousado destemor da 
juventude, um dos princípios cultiva-
dos pela mídia tradicional, pelo menos 
para consumo externo: a imparcialida-

de. “Entendemos a im-
parcialidade como mito”, 
antecipam.  

“E basta olhar com 
clareza. A história da im-
prensa mostra isso”, subli-
nham. “Fatos são o sólido 

e a interpretação é que deveria variar. 
Mas mesmo fatos, hoje, são destoados, 
distorcidos pelos veículos de comuni-
cação”, acrescentam, para em seguida 
detalharem a ambição que permeia o 
lançamento do portal Outros 400: 

“Além de uma nova interpretação, 
partimos de uma interpretação dos 
fatos voltados para o interesse real 
da população. Há o emergir de novos 
movimentos em Belém, desde a co-
municação às artes. E acreditamos fa-
zer parte desse movimento no campo 
da imprensa.”

Dívida de trilhões
No mês passado a dívi-

da total da União passou de 
astronômicos 3,8 trilhões 
de reais. A dívida externa 
líquida, que assombrou os 
governos militares, pesa 
quase nada nessa soma: é 
de “apenas” R$ 141 bilhões 
(o que equivale a três vezes 

o déficit fiscal previsto pelo 
governo para este ano).

O grande problema é a 
dívida interna, que está che-
gando a R$ 3,7 trilhões, in-
cluindo a renegociação das 
dívidas dos Estados e mu-
nicípios, que é de R$ 544,8 
bilhões. Desse total, R$ 1,2 

bilhão estão em poder do 
Banco Central, porque não 
aparece no mercado quem 
se interesse pelos créditos 
podres. Segundo um espe-
cialista no assunto, o pro-
fessor Ricardo Bergamini, 
“esse montante da dívida 
carregada pelo Banco Cen-

tral nada mais é do que au-
mento disfarçado de base 
monetária”.

Ou seja: um fator infla-
cionário que ameaça sair do 
controle e agravar os pro-
blemas do país. Uma bomba 
com grande potencial para 
explodir.

A extremada polaridade na imprensa, entre 
Barbalhos e Maioranas, tem empobrecido o 
jornalismo paraense. Um leitor mais exigente 
acompanha o noticiário produzido pelos dois 
grupos de comunicação com irreprimível 
enfado, tédio, desinteresse e insatisfação. 
O jornalismo local precisa urgentemente 
de arejamento, de maior compromisso 
pela verdade, de desejo de bem informar o 

público, ao invés de manipulá-lo. Precisa de 
novidade consistente, de qualidade maior.
Um grupo de jovens jornalistas está tentando 
abrir um meio próprio e novo de expressão, 
através da internet. Recebi deles um 
brinde, pelo qual agradeço, e uma matéria 
de apresentação, que reproduzo, com o 
desejo de que o resultado esteja à altura 
da necessidade da sociedade paraense.

http://www.outros400.com.br/
https://www.facebook.com/Outros400/
https://www.facebook.com/Outros400/
http://www.outros400.hostbelem.com.br/especiais/3594
http://www.outros400.hostbelem.com.br/especiais/3594
http://www.outros400.hostbelem.com.br/especiais/3594


- JORNAL PESSOAL Nº 598 • DEZEMBRO DE 2015 • 1ª quiNZENA8

A responsabilidade fiscal
e a moeda sob ameaçada

O governo federal iniciou o exercício 
de 2015 com o compromisso, estabele-
cido em lei, de economizar 55,3 bilhões 
de reais para pagar os juros – apenas os 
juros – da dívida pública. Só a da União 
chega a R$ 3,8 trilhões. Na semana pas-
sada, porém, o Congresso Nacional au-
torizou o executivo a fechar as contas do 
ano com déficit – recorde na história do 
Brasil – de R$ 120 bilhões.

É um número chocante. Põe fim 
à fantasia criada por Lula, mantida e 
agravada por Dilma, de um Brasil prós-
pero à custa de endividamento público 
e privado sem limites, e de canais de 
vazamento do dinheiro do erário que 
transformaram a administração estatal 
num queijo, cheio de buracos podres, 
como os que a Operação Lava-Jato 
identificou e combate.

A sanidade fiscal chegou ao fim – e, 
com ela, a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, que governadores e prefeitos vão se 

sentir autorizados a ignorar, seguindo 
o exemplo da presidente. No seu lugar, 
entram em agitação máxima todos os 
malefícios de um governo que perdeu 
a capacidade exigida de uma dona de 
casa, de equilibrar as despesas com as 
receitas e gerar superávit para enfrentar 
os problemas acumulados, o lixo escon-
dido debaixo do tapete no consulado de 
Lula – e para eleger Dilma sua sucessora.

A estabilidade da moeda está sob 
grave ameaça, ameaça que vem, so-
bretudo, pelo desequilíbrio fiscal (com 
rombo de R$ 33 bilhões até outubro) e 
os efeitos perversos da falta de credibi-
lidade do governo, através do monstro 
da inflação. O Brasil do Real pode ruir 
se a gestão estatal continuar a ser inca-
paz de reverter o quadro de deteriora-
ção geral da economia. E de acabar com 
sua demente irresponsabilidade.

Uma amostra grátis do que espera o 
Brasil foi exibida nos últimos dias com 

a débâcle do setor público em função 
do corte extraordinário que o governo 
precisou fazer nas suas despesas, de R$ 
10,7 bilhões, para não incorrer nas pe-
nas da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
incluindo a caracterização do crime de 
responsabilidade da presidência da re-
pública, que lhe custaria o mandato.

Com a aprovação do ajuste fiscal no 
Congresso, essa ameaça desapareceu. O 
governo vai achar que poderá retomar 
a irresponsabilidade fiscal, na esperan-
ça de que o ajuste venha por inércia ou 
por alguma predestinação de origem 
divina? Seria uma loucura. Mas quan-
tas já não ficaram para trás?

O grave momento que o Brasil passa 
a viver é ainda mais onerado pela irres-
ponsabilidade das elites políticas e em-
presariais, que fazem seus bailes na ilha 
Fiscal indiferentes ao soar do relógio da 
história e ao olhar atônito dos bestiali-
zados, mais uma vez.

Os custos do novo desenho de Belo Monte

A Norte Energia concluiu, no mês 
passado, obra vital para o início da ope-
ração da hidrelétrica de Belo Monte: o re-
vestimento do canal de derivação da usi-
na. O canal foi revestido com 7,1milhões 
de toneladas de rocha extraída na própria 
região, sendo 4,4 milhões de metros qua-
drados aplicados no piso e 2,7 milhões de 
metros quadrados de rochas nos taludes.

O canal possui 20 quilômetros de 
extensão, 300 metros de largura média 
entre as margens e 25 metros de pro-
fundidade (equivalente a um prédio de 
oito andares). Foi rasgado na terra com 
a escavação de 110 milhões de metros 
cúbicos de solo e rocha para ligar os re-
servatórios principal e intermediário da 
usina, que acumulam água para o fun-
cionamento das suas máquinas.

Quando concluída, ela será a quarta 
maior hidrelétrica do mundo, com ca-
pacidade para gerar 11 mil megawatts, 
a um custo que já chegou em 30 bilhões 
de reais. Quanto desse total foi aplica-
do na construção do canal, que tem ta-

manho do porte do canal do Panamá? 
Em quanto o projeto foi onerado para 
que a obra se tornasse aceitável, sem os 
impactos ambientais e sociais da con-
cepção original, a mesma da hidrelétri-
ca de Tucuruí, construída antes no rio 
Tocantins, também no Pará?

O objetivo foi reduzir o tamanho da 
área de inundação, que ficou com um 
terço do que fora projetado no início. 
Com pouca água estocada, a casa de 
força principal, com suas 18 enormes 
turbinas, não pôde ficar junto com o 
vertedouro principal. Teve que ser des-
locada rio abaixo até um ponto de de-
clividade de quase 90 metros, para que 
a velocidade da vazão na queda pudes-
se acionar todas as turbinas, cada uma 
delas necessitando de 750 mil litros de 
água por segundo.

A velocidade não é suficiente para fa-
zer a usina gerar sua potência máxima: é 
preciso ter volume de água. Daí ter sur-
gido um reservatório secundário, fora 
do canal do Xingu, para estocar água e 

fazê-la fluir para baixo, através dos ca-
nais de derivação e junção e de diques, 
que barram a água nos taludes inferio-
res, para que ela não vaze.

Com tantas, complexas e profundas al-
terações, o desenho de Belo Monte acabou 
se tornando único na engenharia mundial 
de barragens. Sendo inédito, só será pos-
sível saber na prática se funcionará exata-
mente como seus construtores esperam na 
prática. O grau de risco é maior do que se-
ria num projeto convencional. Daí prova-
velmente o BNDES bancar 80% do custo 
com financiamento com juro menor.

Seria interessante calcular o valor 
acrescido ao orçamento devido a esses 
ajustes para reduzir a área do reserva-
tório principal, antes compondo um 
conjunto de lagos artificiais na bacia do 
Xingu. E comparar esse acréscimo aos 
danos ambientais e sociais que teriam 
sido evitados graças a esse novo projeto. 
Assim, talvez, as coisas se aclarem para 
quem, no final das contas, vai assumir o 
resultado dessa equação: o contribuinte.



JORNAL PESSOAL Nº 598 • DEZEMBRO DE 2015 • 1ª quiNZENA - 9

Vale reduz investimento.
Ainda está agindo certo?

Parece que os últimos acontecimen-
tos estão embaralhando o planejamento 
de longo prazo da Vale. No mês passa-
do,, a mineradora anunciou, em Nova 
York, que vai reduzir em dois bilhões 
de dólares (quase oito bilhões de reais) 
os seus investimentos no próximo ano: 
de R$ 8,2 bilhões, eles ficarão em US$ 
6,2 bilhões, dos quais US$ 3,2 bilhões 
em investimentos de capital. Mas não é 
só: a Vale não irá aumentar, como que-
ria, a produção de minério de ferro.

A queda dos investimentos deverá 
se manter pelo menos até 2020, quan-
do a soma das aplicações nesses cinco 
anos deverá chegar a quase US$ 25 bi-
lhões. A mineradora acredita que, ain-
da assim, será o suficiente para deixá-la 
em condições de enfrentar os desafios 
da incerteza na demanda e volatilidade 
nos preços de commodities.

A Vale espera produzir até 350 mi-
lhões de toneladas de minério de ferro 
(ou 10 milhões de toneladas a menos) 
em 2016, ante 340 milhões até o final 
deste ano, no seu empenho de compen-
sar a queda no preço do minério com 

maior volume ofertado ao mercado 
mundial, em especial à China e ao Japão.

O anúncio veio no momento em 
que a agência de classificação de risco 
Fitch colocou o rating da Vale, que é de 
grau investimento (com a nota “BBB+), 
em observação negativa. É considerada 
grande a probabilidade de que a empre-
sa tenha que dar apoio à sua subsidiária 
Samarco, que foi rebaixada para grau 
especulativo, por causa do desastre am-
biental provocado pelo rompimento de 
uma barragem de rejeitos em Minas 
Gerais. A empresa ficará sem caixa por 
vários meses para custear suas despesas 
e o custo de empréstimos.

Em seu comunicado, a Fitch salien-
tou que o risco à reputação da Vale é 
considerado “muito alto” devido à sua 
posição como a maior mineradora do 
Brasil e em função da sua carteira de 
acionistas, que inclui alguns dos maio-
res fundos de pensão do país, o princi-
pal dos quais, o Previ, é dos funcioná-
rios do Banco do Brasil..

“A Fitch também considera o alto va-
lor econômico da Samarco como sendo 

um grande incentivo a um possível apoio 
financeiro no futuro por seus acionistas 
(Vale e BHP)”, disse a agência, mas ob-
servando que, apesar do rompimento da 
barragem, os ativos operacionais da Sa-
marco continuam capazes de produzir. 
No entanto, a produção de 30 milhões de 
toneladas anuais de pelotas não deverá 
ser retomada por um longo período.

A Samarco foi posta em monitora-
mento de rating “em evolução”, para 
o caso de receber apoio financeiro da 
Vale e do BHP. Esse suporte poderia re-
colocá-la em sentido ascendente.

Segundo a agência Reuters, o con-
sultor-geral da Vale, Clóvis Torres, ga-
rantiu que a mineradora e a sua sócia,a 
anglo-australiana BHP Billiton, pode-
rão ser chamadas a pagar eventuais in-
denizações somente se a Samarco não 
tiver condições de arcar com todos os 
custos. Ressaltou que a Samarco, dona 
da barragem rompida, “não é uma 
empresinha qualquer, é uma empresa 
grande, ela tem recursos para pagar por 
eventuais danos que tenham sido cau-
sados por suas operações”.

As matanças em Belém
O escritor Agildo Monteiro decidiu 

comemorar os 400 anos de Belém es-
crevendo e publicando, por sua própria 
conta, um livro que mistura história e 
ficção em torno do massacre do brigue 
Palhaço, um dos atos de maior violên-
cia contra a população da capital para-
ense, em 1823, em pleno ciclo dos mo-
tins políticos, que seria arrematado em 
1835, com a cabanagem.

Os personagens de ficção, que re-
editam a lenda de Rapunzel, são João 
Tapuia, sua amada, Isabel, e o pai 
dela, o comerciante português Augus-
to. Agildo faz com que o rústico João 
seja um dos quatro presos que sobre-
viveram à asfixia coletiva e à morte de 
252 no porão do brigue – e o único que 
permaneceria vivo depois de retirados 
os quatro do meio dos cadáveres dila-
cerados pelo sofrimento.

Agildo manipula fatos e fantasia 
numa história singela, procurando usar 
o estilo de época, muito bem conta-

da. Não deixa de fazer referências ao 
tempo atual, com certa ironia, como 
quando cita a evasiva do autor da or-
dem de matança, o mercenário inglês 
John Pascoe Grenfell, contratado pelo 
império brasileiro: ”Cabe destacar, evi-
dentemente, que o comandante Gren-
fell disse que não sabia de nada... que 
é uma defesa que atravessa séculos”. 
Vide o mote monocórdio do ex-presi-
dente Lula.

O livro é uma introdução agradável 
a um tema tão importante para quem 
se interessa pela história do Pará.  Mas 
serve também ao público infanto-ju-
venil. Como até agora a prefeitura não 
anunciou a intenção de fazer alguma 
publicação comemorativa aos 400 anos 
de Belém, podia patrocinar uma nova 
edição de Brigue Palhaco, mantendo 
seu pequeno formato, para distribuir 
por todas as escolas municipais.

Se isso acontecer (valha Deus!), 
Agildo Monteiro podia corrigir alguns 

errinhos de digitação e aprofundar um 
pouco o episódio da tentativa de exe-
cução do cônego Batista Campos, que 
teve a cabeça colocado na boca de um 
canhão e foi salvo pelo bispo (infor-
mação omitida no livro), no início da 
repressão que levou à prisão e morte 
dentro do brigue.

A lembrança do episódio serve ain-
da para fazer uma correlação com as 
matanças que continuam a ter o povo 
como vitima: da mesma maneira como 
as 252 pessoas que acabaram mortas 
continuam a ser escolhidas aleatoria-
mente pelas ruas da cidade para servi-
rem de vingança, em 1823 determinada 
por Grenfell, por causa do quebra-que-
bra praticado por populares.  Foi assim 
também na matança de 4 para 5 de no-
vembro do ano passado, numa periferia 
de Belém que guarda semelhança com 
a da época do massacre do brigue Pa-
lhaço. Essa Belém mudou pouco em 
quatro séculos.
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Político brasileiro só consegue se 
safar de processos judiciais se a morosi-
dade da justiça a impedir de sentenciar 
as ações. Nesse item, o Pará 
não é exceção, muito pelo 
contrário. A regra, que se 
tem aplicado periodicamen-
te em relação ao senador Ja-
der Barbalho, que responde 
a vários processos na instân-
cia superior, em função do 
seu mandato eletivo, foi confirmada pela 
extinção do processo instaurado contra 
o governador Simão Jatene, do PSDB.

Como a ação foi instaurada em 
2003, quando Jatene já era governa-
dor, no primeiro dos três mandatos 
que conquistou pelo voto popular 
(tornando-se o único nessa condição 
na história do Pará), o processo pe-
regrinou pela justiça federal. Subiu e 
desceu de instância no interregno de 
quatro anos em que o PT, via Ana Jú-
lia Carepa, interrompeu circunstan-
cialmente a hegemonia tucana.

Essa tramitação acidentada prolon-
gou a instrução, prejudicada ainda pela 
recusa de órgãos estaduais a prestar in-
formações à Procuradoria Geral da Re-

pública, que perdeu tempo no preparo 
da denúncia. Ela foi formulada, em ou-
tubro do ano passado, um mês depois 

da prescrição (declarada agora pelo 
Superior Tribunal de Justiça), quando 
o processo completou oito anos, ces-
sando o prazo legal para a aplicação da 
pena ao réu pelo poder estatal.

O governador está livre da acusa-
ção de ter recebido da Cerpasa (Cer-
vejaria Paraense) 12,5 milhões de re-
ais para a sua campanha eleitoral de 
2002, em troca de perdão de débitos 
fiscais da empresa no valor de R$ 84 
milhões (ou 15% do total), fato com-
provado pela Polícia Federal e o Mi-
nistério Público.

A vasta documentação constante 
dos autos não deixa dúvida sobre a 
entrega do dinheiro, retirado do cai-
xa dois da empresa, a um interme-

diário que tinha credenciais para se 
apresentar como emissário da cam-
panha. O destino do dinheiro a par-

tir daí pode ter seguido 
vários caminhos, todos 
ilícitos. O nexo causal é 
estabelecido em função 
dos benefícios imedia-
tamente concedidos.

Por causa da rotina 
dessa relação espúria en-

tre a Cerpasa e o governo do Estado, 
que não é privilégio dos tucanos, a 
empresa sempre está em débito com o 
fisco estadual. Mesmo quando compõe 
a dívida, não chega a quitá-la no enten-
dimento administrativo e a questiona 
judicialmente. O passivo atual se apro-
xima de 20 milhões de reais.

Se realmente inocente, não teria 
sido melhor para o cidadão Simão Ro-
bison Jatene ser inocentado, ao invés de 
apenas deixar de ser punido porque o 
prazo legal se esgotou?

Na dúvida, fica a constatação: polí-
tico tucano é tão viciado quanto qual-
quer outro, inclusive o petista, que de-
via abolir essa realidade cruel para a 
política brasileira.

Jatene: moderação sobre impeachment
O governador Simão Jatene mani-

festou publicamente, na semana passa-
da, sua adesão ao grupo do PSDB que 
prefere não se lançar de imediato na 
busca pelo afastamento da presidente 
Dilma Rousseff. Preferiu se alinhar, em 
tese, com seus colegas Geraldo Alck-
min, de São Paulo, e Marconi Perillo, 
de Goiás. Para ele, o impeachment, ao 
invés de ser uma solução, não passa de 
uma panaceia: não contribuirá para o 
país enfrentar o momento crítico que 
está vivendo, “fruto de muita bobagem 
feita nos últimos tempos”.

No entanto, “não será num estalar de 
dedos que se vai conseguir superar tudo 
isso. E eu entendo a preocupação de 
FHC, que é a minha também. Num ce-
nário com o atual, acho importante não 
imaginar que existe um remédio único, 
uma panaceia, isso pode terminar levan-
do a uma frustração posterior e a mais 
complicações”, disse Jatene ao jornal O 

Estado de S. Paulo. Para ele, “um par-
tido de oposição não poderia deflagrar 
este processo, chamariam de golpe”.

No seu entendimento, um dos pro-
blemas mais graves que o Brasil en-
frenta é a perda de representatividade 
geral dos partidos. Considera a aliança 
nacional entre o PT e PMDB insufi-
ciente para garantir a governabilidade 
do País. Mesmo não sendo insuficiente 
no quesito numérico no Congresso, é 
insuficiente “no sentido de representar 
a sociedade, no sentido de ter a confian-
ça da Nação, essa é a coisa mais séria”.

Pode ser que Jatene tenha realmente 
esse ponto de vista como tese, mas ela 
lhe é muito utilitária na relação com 
Brasília e na disputa política interna. 
Com mais compreensão do que a maio-
ria da bancada parlamentar tucana, ele 
se credencia a uma atenção maior do go-
verno federal, a um tratamento especial, 
que certamente será reservado aos polí-

ticos oposicionistas que não formarem 
no pelotão do impeachment de Dilma.

Ao mesmo tempo, Jatene estimula o 
aprofundamento da cunha de divergên-
cia dentro do PT no Pará, que pretende 
reeditar a aliança com o PMDB de Ja-
der Barbalho, mas encontra resistência 
interna. Se o PT acabar lançando can-
didatura própria ao governo do Estado, 
tirará votos de Helder Barbalho, aju-
dando indiretamente o PSDB, que irá 
para a disputa com seus aliados, mas 
sem um candidato forte.

Assim, a posição moderada do gover-
nador (mas que não o levou ao encontro 
de solidariedade à presidente em Brasília) 
diante da ofensiva contra a presidente ga-
nha um contexto que a explica. O proble-
ma está na dinâmica insana que a política 
adquiriu no Brasil. Por causa dela, estraté-
gia de longo prazo foi abolida. O que to-
dos querem mesmo é sobreviver ao abalo 
sísmico no topo do poder nacional.

Prescrição do processo também favorece governador
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Quem atacou a fazenda
e matou as suas vacas?

As fotos, chocantes, provocaram um 
grande impacto ao serem divulgadas. Mos-
travam dezenas de vacas mortas a golpes de 
faca e foice, em duas investidas.  Algumas 
delas, gestantes, aguardavam transferência 
para tratamento especializado. O crime, 
com deliberada intenção de causar o má-
ximo de estrago, foi praticado na Fazenda 
Cedro, do grupo Agro Santa Bárbara, do 
banqueiro Daniel Dantas, em Marabá.

A fazenda foi invadida duas vezes por 
homens armados. Na primeira, na noite de 
domingo, dia 29, foram mortas 20 vacas. 
Na segunda invasão, mais 29 vacas foram 
sacrificadas. As imagens mostram vacas 
decapitadas, com vísceras expostas e até 
fetos espalhados pelo chão de terra.

Um dos coordenadores da fazenda dis-
se que esse não foi o primeiro ataque orga-
nizado. Desde maio, quase 800 animais fo-
ram mortos nas mesmas circunstâncias. As 
vacas visadas são as de maior valor para o 
programa de desenvolvimento da fazenda: 
elas faziam parte do processo de transfe-

rência de embrião. Além os animais serem 
mortos, sua barriga foi cortada e retirados 
os bezerros que estavam sendo gerados.

Para os funcionários da Santa Bárbara, 
o MST é o principal suspeito. É uma asso-
ciação natural, mas é preciso que as inves-
tigações se realizem sob o máximo rigor. A 
fazenda Cedro é uma das mais modernas 
e valiosas da Amazônia. Foi vendida pelo 
seu antigo proprietário, Benedito Mutran 
Filho, ao banqueiro Daniel Dantas, que 
chegou a ser preso e foi processado a partir 
da Operação Satiagraha, da Polícia Fede-
ral.

Na região, circula o boato de que ele é 
sócio do filho mais velho do ex-presidente 
Lula, que teria outras propriedades no sul 
do Pará. Nada foi provado, nem mesmo 
através de indícios suficientes. Se isso fosse 
verdade, o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra atacaria a fazenda? É 
uma questão a apurar, como tantas outras 
envolvendo a Santa Bárbara e os persona-
gens a ela associados.

A ilusão do paraíso acabou na Amazônia

Viajei muitas vezes pelas estradas 
pioneiras da Amazônia entre os anos de 
1970 a 1980, só ou acompanhado. Nunca 
fui vítima de qualquer tipo de violência. 
Acidentes e imprevistos não faltavam, 
precárias eram as condições nessas ro-
dovias. Mas sempre a ação externa, de 
passantes ou residentes, era de solidarie-
dade e de ajuda.

A situação mudou drasticamente – e 
para muito pior. Parece que quanto mais 
se avança para dentro da floresta, devas-
tando-a ou a explorando, e mais gente 
circula, pela intensificação do fluxo mi-
gratório, mais violenta a vida se torna, 
mais distante de alguma coisa que bus-
que a harmonia do homem com a nature-
za. Não é só viajar por esses locais que 
se tornou extremamente perigoso: viver 
neles também. Penetrar nas veias ama-
zônicas virou sinônimo de hemorragia 
humana, sangria, barbaridades, anulação 
do fator humano. Uma onda que afoga e 
faz desaparecer a utopia do paraíso, da 
felicidade, do Éden dos homens.

Foi no que pensei ao ler a notícia a se-
guir, que exemplifica esse barbarismo nas 
frentes pioneiras da região:

“Juliana dos Santos e o marido dela 
Antônio Vieira Gomes estavam retor-
nando de São Félix do Xingu para Tucu-
mã, no último sábado (28), por volta das 
22 horas, quando foram abordados na ro-
dovia PA-279 por dois elementos que es-
tavam em uma motocicleta Honda Bros 
cor vermelha. Os elementos mandaram o 
casal deitar no chão e exigiram dinheiro. 
Em seguida, um dos assaltantes disparou 
um tiro na cabeça de Antônio que mor-
reu no local. 

Não satisfeitos, os acusados ainda 
estupraram a mulher da vítima antes de 
irem embora levando o dinheiro e os apa-
relhos celulares do casal. 

Antônio e Juliana, que moravam na 
propriedade rural deles, denominada Fa-
zenda Buriti, localizada na Vila Pau de 
Ferro, município de Tucumã, tinham ido 
a São Félix do Xingu participar da reu-
nião da Cooperativa Coopertasp.”

O desvio de 
dinheiro

PT e PSDB podiam ter se 
unido em torno de um pro-
grama de reforma em pro-
fundidade no Brasil. Mas 
se tornaram cegos ideologi-
camente e competitivos em 
função do que mais lhes inte-
ressava, uma vez conquistado 
o poder: a sua manutenção, 
a qualquer preço. Ao invés 
de se reunirem em torno de 
pontos em comum desse pro-
grama de reforma em pro-
fundidade, os dois partidos 
– que se declaram de esquer-
da – se viraram para alianças 
espúrias, que resultaram nes-
se assalto sem limites ao co-
fre do tesouro para sustentar 
o esquema de poder.

Embarcaram numa das 
mais medíocres aventuras 
democráticas da história 
humana. A democracia a 
serviço de um fisiologis-
mo que se tornou um vírus 
poderoso e incontrolável. 
Levaram o Brasil a esse im-
passe atual. Cultivaram de 
tal maneira o ódio mútuo, 
que acabaram se entregando 
a chantagistas e agiotas, que 
cobram caro o apoio e reno-
vam os esquemas de assalto 
ao erário.

Uma vez aberto o canal 
de acesso fluente a essa fonte 
de dinheiro, a corrupção foi 
perdendo seus matizes polí-
ticos e ideológicos. Forma-
ram-se desvios de dinheiro 
que ia para os partidos, me-
sadas para políticos e com-
pra de votos para o roubo 
pura e simples. O assassinato 
do prefeito de Santo André, 
Celso Daniel, em 2002, pode 
ter assinalado o momento 
em que os bandos de preda-
dores começaram a agir por 
interesse próprio. Ou terá 
sido por mero acaso que aí 
tenha começado a pilhagem 
na Petrobrás?
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memória
  CotidianODO

JUSTIÇA
Ocorrência de março de 1945, 

quando a Segunda Guerra Mun-
dial estava no auge, afetando até 
a pacífica (embora nem tanto) e 
distante cidade de Belém do Pará:

“Há meses atrás, os proprietá-
rios de Hotéis e Restaurantes reu-
niram-se e deliberaram que o fre-
guês não poderia repetir o prato, 
especialmente tratando-se de car-
ne. Poderia comer todos os pratos 
do menu, mas bisá-los nunca...

Por haver desobedecido a essa 
ordem, o garçom Joaquim Alves 
dos Santos foi demitido do restau-
rante Lido, onde era empregado.

O demissionário recorreu, en-
tão, à Justiça do Trabalho, recla-
mando indenização por dispensa 
injusta e aviso prévio.

A Junta, depois de estudar os 
depoimentos do reclamante e 
também do reclamado, resolveu, 
por unanimidade de votos, julgar 
improcedente a reclamação, base-
ando essa decisão em que o recla-
mante cometeu uma insubordi-
nação, desobedecendo às ordens 
do patrão”.

ÁGUA
Em outubro de 1959 começou 

a venda da primeira água potá-
vel de mesa produzida no Pará: 
a água Nossa Senhora de Nazaré. 
Ela se apresentava como mine-
ral e assim era tratada, inclusive 
pelas autoridades locais. Quinze 
dias depois do início da opera-
ção, uma comitiva, liderada pelo 
governador Moura Carvalho (que 
assumira o cargo seis meses antes, 
pela morte de Magalhães Bara-
ta), foi visitar a fonte (na verdade, 
uma nascente), às proximidades 
de Maracacuera.

Os convidados foram rece-
bidos pelos donos da Empresa 
de Águas N. S. de Nazaré:  Pires 
Cavalcante, Antonino Rocha, 
Clodomir Colino e Afonso Mon-
teiro, e pelo relações públicas, 
jornalista Ossian Brito, da Folha 
do Norte. Depois da visita foi 
servida uma feijoada e Jararaca 
“executou números do seu varia-
do repertório”.

BARATA

Santana Marques sobreviveu em 
funções públicas, mas foi, sobretudo, 
jornalista, um dos mais respeitados do 
seu tempo, proeza numa época de pai-
xões extremas. Dirigiu por muitos anos 
O Estado do Pará, de Afonso Chermont. 
Depois, foi ser articulista (com o pseu-
dônimo de M.) na Folha do Norte, onde, 
em outubro de 1960, escreveu um artigo 
de grande importância.

Na primeira parte, tratou dos correli-
gionários de Magalhães Barata, que, mal 
sepultado o chefe, passaram a se tornar 
personagens históricos. Na segunda par-
te, relatou um episódio seu com Barata 
que ajuda a explicar a espiral de violência 
que tinha origem no caudilho, ainda que 
ele apresentasse imagem diversa. Relatou 
Santana Marques:

“Em certo dia de julho de 1950, Bara-
ta convidou-nos para almoçar. Mais ou 
menos ao meio-dia, subíamos as escadas 
de seus aposentos, no palacete da aveni-
da Pernambuco [na praça da Trindade], 
quando nossa atenção foi atraída por 
uma saraivada de epítetos estentóricos 

que vinha de seu gabinete, cuja porta se 
achava entreaberta. Detivemo-nos, inde-
ciso, do lado de fora, quando nos chegou 
aos ouvidos esta explosão insólita: ‘De-
putados de m (e o palavrão fez estreme-
cer as paredes), onde é que os senhores 
tinham o brio que não lhe atiraram com 
um tinteiro à cara’.

Por um sentimento bem compreen-
sível evitamos entrar no gabinete, diri-
gindo-nos ao terraço em frente, de onde 
podíamos observar quem entrava ou saía 
do gabinete.

Dois minutos depois saíam os depu-
tados acutilados: eram quatro. Declinar-
lhes os nomes seria crueldade, muito em-
bora um deles esteja a transformar-se em 
assunto, ‘rempli de soi même’.

Já na mesa, Barata, ainda agastado, 
explicou-nos o que havia acontecido. Um 
daqueles deputados havia, ineptamente, 
provocado, na última sessão da Assem-
bleia, o Sr. José Maria Chaves, que revi-
dou violentamente, atingindo até na hon-
ra o chefe pessedista, sem que nenhum 
elemento da bancada reagisse”.

PROPAGANDA

A morte da 
indústria

Em 1967 a Atinco (Amazônia Tintas 
Indústria e Comércio) ainda vivia 

a ilusão de poder concorrer, mesmo 
no mercado local, com a indústria 
do sul do país, especialmente São 

Paulo. Logo, porém, a esperança se 
desfez, graças aos meios de transporte 
que, apesar de rodoviários, abriam o 
consumo local para as empresas de 

maior escala de produção. A Atinco foi 
uma das indústrias incentivadas pela 
SPVEA que não resistiu. Fechou logo 

depois. Mas não por causa da imagem 
de gosto duvidoso deste anúncio.
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TERRAS
Em uma nota à imprensa, 

em 1960, Valdir Acatauassú 
Nunes negou, em nome dos 
seus constituintes, donos de 
uma extensa faixa de terras 
denominada Japatituba, em 
Belém, que tivesse havido vio-
lência ou ilegalidade na derru-
bada de duas barracas e plan-
tações. elas se localizavam no 
traçado de uma das ruas do 
loteamento que estava organi-
zando para venda aos interes-
sados em se instalar na área de 
expansão da cidade.

Disse que a autorização 
para a derrubada fora dada 
pela justiça, que acolhera ação 
promovida contra a dona dos 
bens. O dinheiro fora depo-
sitado em juízo e só uma das 

barracas permanecia de pé 
por ser a moradia da ocupan-
te do local, Ninfa Machado 
Maia, que, até aquele momen-
to, não retirara o dinheiro.

Era um dos capítulos ini-
ciais dos conflitos fundiários 
urbanos de Belém.

JORNAL
Em 1960 a Folha do Nor-

te convocava, pelas suas 
próprias páginas, que os 
assinantes fossem à sede da 
empresa para renovar a sua 
subscrição, “a fim de não 
lhes ser suspensa a entre-
ga do jornal”. Sem corretor, 
sem intermediário e sem 
despesa para a empresa jor-
nalística. Símbolo de uma 
era que acabou.

TELEVISÃO
Em 1962 a TV Marajoara, 

a primeira do Pará e da Ama-
zônia, completou um ano de 
funcionamento, com a seguin-
te programação domingueira, 
que começava às sete da ma-
nhã e tinha o último programa 
exibido às oito da noite:

– Padrão;
– Bom dia, Pará: crônica 

ilustrada sobre a cidade de 
Belém, escrita por Péricles 
Leal, diretor da emissora;

– Matinal Infantil: com 
peça infantil escrita por Wal-
dyr Sarubby de Medeiros, A 
Gata Borralheira, com o elen-
co de teleteatro do canal 2;

– Grande Jornada Espor-
tiva (com todos os jogos do 
Brasil na Copa do Mundo 

no Chile, na qual se sagrara 
bicampeão);

– Atualidades Portuguesas;
– Dennis, o Travesso;
– Interpol Chamando;
– O Menino do Circo;
– Noite Cheia de Estrelas: 

grande show diretamente do 
auditório da rádio Marajoa-
ra, na praça de Nazaré, com 
orlando Silva, Carminha 
Mascarenhas, Gilvan Cha-
ves, Denise Dumont e todo 
o elenco de cantores e come-
diantes do canal 2, além da 
participação do conjunto de 
balé de Augusto Rodrigues.

Tudo “ao vivo”.

FOTOGRAFIA

Momento histórico
Mais uma foto histórica, de agosto de 

1960. Dionísio Bentes de Carvalho 
foi visitar Paulo Maranhão em seu 

gabinete, na Folha do Norte. O 
deputado acabara de deixar o governo 
do Estado, que ocupara interinamente, 

por três meses, na condição de 
presidente da Assembleia Legislativa, 
em virtude da morte de Magalhães 

Barata, no exercício da função. Dionísio 
passou o bastão para outro “baratista”, 

o coronel Moura Carvalho. Mas o 
antagonismo violento do PSD com 

Maranhão se diluíra com a morte do 
caudilho, que não aceitaria o gesto de 

cortesia do correligionário ao seu maior 
inimigo, em quase três décadas de lutas.

Ouvir a natureza
“A natureza não avisa quando cobra”, observou 
João Batista, de Itabira, em Minas Gerais, ao 
ser ouvido sobre o desastre de Mariana por 
um documentário em vídeo. Acidentes como 
esse têm sido comuns na já longa convivência 
dos mineiros com a mineração, mas o do 

dia 6 de novembro foi o maior de todos.
Convinha aos paraenses, ainda neófitos no 
assunto, evitarem a surpresa desastrosa. Como? 
Consultando a natureza sobre as agressões 
feitas contra ela nas áreas de mineração 
intensa que já existem no Estado.
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O valor da corrupção na grande hidrelétrica
Ao longo de 10 anos, entre 2004 e 

2014, a Construtora Andrade Gutierrez 
ganhou concorrências do governo para 
obras no valor de 7,2 bilhões de reais. 
Mas só venceu porque aceitou pagar 
propina. O menor valor estimado des-
sas propinas é de R$ 216 milhões, mais 
ou menos 3%, o percentual mais aplica-
do nas obras da Petrobrás, que desen-
cadearam a Operação Lava-Jato e le-
varam a seu desdobramento, até agora 
ainda em processo de reprodução.

Mas podem chegar a R$ 1,4 bilhão, 
o limite máximo das avaliações, o que 
projetaria o desvio de dinheiro público 
para 20% do valor das obras. É recorde 
mundial de corrupção. Se feita ponde-
ração por um valor médio, a corrupção 
baixaria para 8%, ou mais de R$ 600 
milhões, no padrão brasileiro de cor-
rupção, que espanta o mundo.

Qualquer que tenha sido a taxa - de 
3%, 8% ou 20% - a confissão de culpa da 
empreiteira leva a uma constatação ine-
vitável: há corrupção em todas as obras 
públicas no Brasil. Se for para prender 
todos os integrantes desses esquemas 
de desvios de dinheiro do povo, não 
sobra um, meu irmão - como admite 
o samba popular. Melhor chamar o la-
drão para tratar do tema com absoluto 
conhecimento de causa, à maneira da 
música de Chico Buarque de Holanda.

Todas as principais empreiteiras do 
país já admitiram o pagamento de pro-
pina, à exceção da maior delas, a Ode-
brecht, cujas muralhas estão apenas 
aguardando pelo soar da corneta de Jo-

sué em Jericó. Nenhuma novidade nes-
sa conclusão. O jornalista Samuel Wai-
ner disse e provou isso no seu livro de 
memórias, dos anos 1980, na condição 
de beneficiário dessa corrupção junto a 
empreiteiros e homens públicos, no cir-
cuito da corrupção ativa e passiva.

A novidade é que os 
corruptores es-
tão confessando 

a culpa, se dispondo a 
devolver o dinheiro (ao 
menos uma parte dele) 
e arcar com outros en-
cargos, fazendo acor-
dos de delação e leniên-
cia a partir das grades 
da prisão ou à sombra 
da sua ameaça. Nunca hou-
ve nada igual no Brasil, parafrasean-
do Lula, certamente sem sua apro-
vação ou concordância. Até com seu 
receio e ligeiro tremor, que ele diz ser 
de indignação.

Agora é subdividir a Operação 
Lava-Jato, que se tornou gigantesca 
e pode começar a perder eficácia, a 
partir da iniciativa do juiz, dos pro-
motores e dos policiais que lance-
taram o embrião dessa orgia de di-
nheiro público. Um caso como o da 
hidrelétrica de Belo Monte precisa 
de investigação específica. A suspei-
ta que pesa sobre essa obra tem duas 
vertentes principais.

Uma, foi o resultado da licitação, 
que causou surpresa. Em seguida, a 
fuga das empresas que formavam o 
consórcio vencedor do leilão da função 
de concessionárias do serviço de ener-
gia elétrica. Sabendo que o orçamento 
iria estourar, se livraram dessa respon-
sabilidade e voltaram ao seu ninho an-
tigo, de empreiteiras. Ao invés de pagar 
pela construção da usina e depois assu-
mir o incerto encargo de operá-la, rece-
ber para fazer a construção e depois se 
desligar do empreendimento.

A outra vertente é a elevação do cus-
to da obra, que subiu de 19 bilhões para 
mais de 30 bilhões de reais, à maneira 
das refinarias da Petrobrás, o exemplo 
mais escabroso da má aritmética dos 
órgãos públicos.

É terrorismo a alegação de certos se-
tores da sociedade sobre o efeito devas-
tador de uma apuração mais aprofun-
dada da corrupção em obras públicas. 
Dizem que a economia irá parar e o bu-
raco jamais poderá ser tapado de novo. 
No entanto, “seu” Mané da esquina está 
trabalhando, os ônibus circulam, os 
navios deixam os portos e o Brasil que 
trabalha não parou. Trabalhará mais se 
o Brasil que rouba passar por uma as-
sepsia competente.

É pouco provável que acabe. Mas 
pelo menos terá um tamanho tal que 
ele poderá ser debitado na conta da 
condição humana, imperfeita e defei-
tuosa por natureza. Não a natureza da 
Terra: a natureza do homem, uma ano-
malia complexa no planeta.

Campanha antecipada
A pretexto de comemorar seu ani-

versário, no dia 14, a fixação de outdo-
ors pela cidade é praticamente o lan-
çamento da candidatura do deputado 
federal (e delegado da polícia civil) 
Éder Mauro à prefeitura de Belém. Ele 
aproveita uma pesquisa de opinião, 
divulgada pelo Diário do Pará, que 
o coloca em empate técnico com seu 
colega de bancada, o petista Edmilson 
Rodrigues, que foi prefeito da capital 
por dois mandatos.

É um recurso muito usado para tan-
genciar a lei, que veda a propaganda 
eleitoral fora de época. A justiça eleitoral 
podia sair da inércia diante do eviden-
te abuso e identificar quem pagou pelas 
peças de divulgação. Em cada bairro o 
outdoor é atribuído a amigos do dele-
gado no local. Se foram eles mesmo que 
fizeram o pagamento, tudo bem. Se for 
o próprio político ou o seu partido, que 
seja caracterizada a burla. Afinal, Éder 
Mauro não é um homem da lei?
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Siderúrgica de Marabá: novela que não em fim
No primeiro mandato de Almir Ga-

briel como governador, que começou 
em 1995, a ainda estatal Companhia 
Vale do Rio Doce se dispôs a patroci-
nar um estudo sobre as alternativas de 
desenvolvimento do Estado. O levanta-
mento seria comandado por ninguém 
menos do que Eliezer Batista, ex-presi-
dente da empresa, ex-ministro e um dos 
notáveis da república.

O trabalho foi realizado, mas o Pará 
continuou a sua marcha forçada colonial 
como exportador de matérias primas. A 
Vale conduzindo o trem com as riquezas 
locais, daquelas que não dão duas safras, 
como os minérios.

Duas décadas depois, a cena se re-
petiu. Na semana passada, o governa-
dor Simão Jatene (que, em 1995, era o 
primeiro-ministro de Almir, como seu 
principal secretário) assinou um proto-
colo de intenção com o presidente da já 
privatizada Vale (mutação que comple-
tará 20 anos em 2017).

O objetivo é criar um grupo de tra-
balho para “discutir e buscar alternati-
vas de projetos e investimentos para a 

implementação de complexo siderúrgi-
co em Marabá, no sudeste do Estado, le-
vando em consideração a utilização dos 
modais existentes”, que são a ferrovia de 
Carajás, em pleno uso, e a hidrovia do 
Tocantins, bloqueada na garganta do 
Pedral do Lourenço. É o que informa o 
porta-voz oficioso da Vale e do governo 
tucano, O Liberal.

Pura jogada política e de relações 
pública, que interessa a ambas as partes, 
mas nada significa para o povo paraen-
se. A Vale, manchada pela lama despeja-
da em Minas Gerais e Mariana a partir 
do rompimento da barragem de deposi-
ção de rejeito de minério de ferro, quer 
fazer algo que soe importante, simpático 
e progressista.

A desgastada administração Jatene 
necessita de bandeiras, plataformas e 
realizações, ainda que em abstrato e de 
vago significado futuro. A repetição do 
episódio anterior é, como diz o filósofo, 
a farsa do verdadeiro drama.

O grupo de trabalho é todo de chapas 
brancas, integrado por gente sanciona-
da pelo governador: representantes do 

próprio governo, da Vale, da Assembleia 
Legislativa, da Federação das Indústrias, 
da Associação Comercial de Marabá 
(novamente cooptada) e da prefeitura 
municipal, que deu seu endosso a mais 
esse conto (do vigário?). Nenhum repre-
sentante técnico, acadêmico ou científico. 
Ninguém da sociedade civil.

Dá para acreditar que seja realmen-
te para valer, num momento de crise 
siderúrgica nacional, complexidade no 
mercado internacional do aço, grande 
dependência da China e a opção da Vale 
por vender cada vez mais minério para 
compensar, pelo volume físico, a queda 
do preço, impondo uma concorrência 
que liquidará os fracos na competição? A 
mineradora criará problema de relacio-
namento e de trato comercial com seus 
clientes, desdizendo e contradizendo a 
sua estratégia?

Se a Vale pode garantir todas essas 
respostas e confirmar sua mudança de 
estratégia, então a história poderá ser ou-
tra. Pode acreditar logo quem colocar sua 
meia ao lado da lareira para esperar com 
antecipação a visita de Papai Noel.

MEU SEBO

O Pará de Raimundo Proença
Raimundo Proença dedicou seu li-

vro, Pontos de história do Pará, “à S. 
Excia. O Sr. General Ferreira Coelho, 
um digno Chefe de Polícia, estudioso 
da História do Pará, como recordação 
do primeiro livro da matéria em apreço 
que vai fazer 30 anos de editado”. A de-
dicatória é de junho de 1965 (o general 
fez parte do governo do coronel Jarbas 
Passarinho) e o livro, com 131 páginas, 
foi impresso na Papelaria Americana, 
em Belém, em 1937, com o garbo e a 
qualidade que o instituto Lauro Sodré 
deu aos gráficos que frequentaram o 
seu curso, mantendo um excelente pa-
drão editorial por muitos anos no Pará. 
O general homenageado não parece ter 
lido o livro.

Mas o desembargador Jorge 
Hurley o leu para escrever a apre-
sentação, elogiando Proença pelo 
“milagre de dizer em poucas pala-

vras aquilo que, com maior esforço 
e menor proveito,  dizem em folhas 
cheias seguidas”. Hurley, que escre-
veu obras importantes, sobretudo 
sobre a cabanagem, admitiu ter en-
contrado, no capítulo sobre a aboli-
ção da escravatura no Pará, matéria 
para ele inédita: “Não me recordo de 
a haver lido nos autores paraenses. 
Isso é o bastante para por em relevo 
seu amor à História”.

A obra de Raimundo Proença é di-
dática, destinada ao curso complemen-
tar dos estabelecimentos de ensino 
do Estado. O autor a dedicou às suas 
cinco filhas (Celina, Regina, Marina, 
Eulina e Luiza Emília), “que estuda-
ram a história da sua terra nas páginas 
ainda inéditas deste livro, aprendendo 
a amar com entusiasmo e convicção o 
berço dos seus maiores”.

Valia a pena reeditar o trabalho.

VIRGÍLIO
É uma edição muito maltratada das 

obras do poeta romano Virgílio, em 
formato pequeno, edição francesa, de 
685 páginas, com Bucólicas, Geórgi-
cas e Eneida, bilíngue. Foi adquirido na 
véspera do natal de 1924, na Livraria 
Loureiro, em Salvador, na Bahia. Per-
tenceu a João Baptista d’El-Rei, doutor 
em latim, a língua original dos versos. 
Não tem a página de rosto nem qualquer 
anotação ou marca interna. O volume 
foi muito lido, mas seu dono não tinha o 
hábito de usá-lo para suas observações. 
Devia fazê-las diretamente em algum 
caderno, doutor que era, pois.



MEIO SÉCULO DE JORNALISMO

A floresta cai. A Amazônia morre
Conclusão do artigo que escrevi em 1978 para a revista CJ Arquitetura, de São Paulo.

A penas começam a ser percebi-
dos os efeitos mais recentes do 
processo de ocupação da Ama-

zônia. É possível prever as consequ-
ências da supressão da floresta nativa, 
mas só quando começarem a desapare-
cer as fontes de água ou a se multipli-
carem as pragas é que as transforma-
ções serão corretamente avaliadas.

Em todas as áreas onde houve des-
matamento intenso se rompeu o equilí-
brio que a floresta criara com seu ciclo 
vital: em torno de uma árvore se forma 
uma camada composta de matéria or-
gânica, principalmente folhas mortas 
e apodrecidas. Esse material, além de 
criar uma fina camada de húmus que 
fertiliza o solo, alimenta um exército 
de pequenos animais, insetos e plantas. 
E protege o solo, na maior parte da re-
gião constituído por uma areia muito 
fina, semelhante à que é utilizada nas 
construções.

Com a proteção da capa frondosa 
e das folhas depositadas no chão, o 
solo não é atingido diretamente pela 
água das chuvas. Nesse caso, a ero-
são é de um quilo de terra por cada 
hectare. Mas se a floresta é derruba-
da, a chuva carrega 34 toneladas de 
terra por hectare.

Uma área que perdeu suas árvores 
perde também 75% do rendimento que 
poderia oferecer à agricultura e só deve-
ria ser novamente utilizada se permane-
cesse em repouso por mais de 300 anos, 
tempo necessário para formar uma 
camada de húmus de dois a três 
centímetros de espessura.

As modificações causadas 
pela ação humana poderão criar 
problemas imperceptíveis num 
primeiro momento, mas desas-
trosos a longo prazo. O médico e 
naturalista Camilo Vianna consta-
tou que os rios Gurupi e Caeté, no 
Pará, navegáveis há alguns anos, 
estão sendo violentamente asso-
reados. Começam a ser percebi-
das as ligações entre o desmata-
mento e a mudança no regime de 
água de vários rios.

O presidente do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, Varwick 
Kerr, ficou simplesmente “estarrecido” 
com os desmatamentos às margens dos 
rios da região, especialmente na área 
próxima a Belém. Ele sugeriu que fos-
sem proibidas as derrubadas até uma 
profundidade de 30 metros das margens 
dos rios para evitar que se concretize a 
previsão da revista Science, sobre o de-
saparecimento de mais de 100 espécies 
fluviais da Amazônia.

A previsão não está tão distante da 
realidade quanto pode parecer. A der-
rubada da mata nativa e sua substitui-
ção por plantio homogêneo de espécies 
exóticas também preocupa muito os 
ecólogos, porque podem estimular o 
surgimento de novas pragas. Há três 
anos, pesquisadores da Universidade 
de Viçosa descobriram uma nova en-
fermidade num tipo de pinus existente 
no Pará e na Bahia. 

Em Monte Dourado, na plantação 
criada pelo milionário americano Da-
niel Ludwig, que possui 3,5 milhões 
de hectares entre o Pará e o Amapá, 
os pesquisadores constaram que quase 
10% das árvores apresentavam sinto-
mas de enfermidade. Pelo menos por 
enquanto, a doença não é considerada 
grave, mas poderá ser controlada nos 
100 mil hectares que foram desmata-
dos para que em seu lugar fossem plan-
tados milhões de pés de apenas duas 
espécies florestais exóticas?

Se já é difícil medir a alteração do 
equilíbrio ecológico, muito mais pro-
blemático se tornou o estudo das reper-
cussões causadas ao homem pelas brus-
cas transformações às quais ele próprio 
dá causa. Derrubadas as árvores, se 
produzem movimentos ecológicos que 
têm ligações com o aparecimento de 
doenças estranhas (como a febre he-
morrágica de Altamira ou a febre negra 
de Lábrea, quase desconhecida).

Desde que foi aberta a Belém-Brasí-
lia, foram descobertos 70 vírus inteira-
mente novos para a ciência, que ainda 
não pode dizer se eles são nocivos ou 
não ao homem. Essas alterações, já vi-
síveis, tendem a se agravar no futuro. O 
cientista alemão Harald Sioli, que fez 
pesquisas na Amazônia durante 15 anos, 
assumindo em seguida a direção do 
Instituto Max Planck, disse que o des-
matamento da floresta amazônica pode 
provocar a elevação em 10% na porcen-
tagem de gás carbônico na atmosfera.

Embora ressalte que a relação nada 
tem a ver com a alegada função da re-
gião como “pulmão do mundo”, tese 
que ele diz que lhe foi atribuída erro-
neamente, Sioli sustenta que essa alte-
ração acontece porque nas áreas des-
matadas o solo fica mais quente do que 
dentro da floresta e o ar, mais aquecido, 
leva as chuvas para longe. 

Outras previsões de Sioli – sobre a 
erosão, o desaparecimento gradual das 
chuvas em certas áreas, que perderam 

a cobertura vegetal, ou a altera-
ção na composição química da 
água dos rios – são igualmente 
assustadoras. Mas ainda não fo-
ram suficientes para impressio-
nar os responsáveis pelo rápido 
e desorganizado avanço das fren-
tes econômicas sobre novas áre-
as virgens da Amazônia. Afinal, 
o ritmo das atividades produtivas 
é maior do que o da pesquisa, e 
o som das motosserras supera 
o das vozes dos que advertem 
para a progressiva transformação 
do “inferno verde” num imenso 
“deserto vermelho”.


