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No dia 15, a Polícia Federal cumpriu em 
Belém seis mandados de busca e apreen-
são, como parte de uma operação nacio-

nal – a Catilinárias – executada em oito Estados 
brasileiros.  Seus alvos foram três irmãos, o Pau-
lo Erico, André e Marcos Moraes Gueiros, Todos 
eles filhos do ex-governador Hélio Gueiros, já fa-
lecido, que exerceu o mandato entre 1987 e 1990.

O Ministério Público Federal os considera 
suspeitos de envolvimento em atos de corrupção 
junto à Transpetro, a empresa de logístic’a da Pe-

trobrás. O Estaleiro Maguari, do qual os irmãos 
Gueiros são acionistas e diretores, teria firmado 
um contrato com a transportadora, do qual tam-
bém participou o engenheiro Fábio Ribeiro Aze-
vedo, que atua no estaleiro.

Em 2012, Paulo, o filho mais velho do ex-go-
vernador, e Marcos foram condenados por  en-
volvimento em desvio de recursos da   Agência 
Especial de Financiamento Industrial, o Finame, 
aplicados em outro estaleiro de sua propriedade, 
a Ebal (Estaleiros Bacia Amazônica), já extinto.

CORRUPÇÃO

A vez dos Gueiros
Três filhos do ex-governador Hélio Gueiros foram os alvos de uma 

operação da Polícia Federal atrás de documentos para instruir ação 
impetrada contra eles em Araçatuba, no interior de São Paulo. É um 

desdobramento da Operação Lava-Jato, a primeira executada no Pará.
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A Polícia Federal informou que  os 
outros três mandados são dirigidos a 
empresas. Não foram efetuadas pri-
sões. O material apreendido foi envia-
do para Brasília para ser periciado. Fo-
ram expedidos 53 mandados de busca 
e apreensão, referentes a sete processos 
da Operação Lava-Jato. A iniciativa 
é para evitar a destruição de provas e 
apreender bens que podem ter sido ad-
quiridos pela prática criminosa.

O indício forte do ato de corrupção 
surgiu em Araçatuba, no interior de 
São Paulo. Sua apuração acompanhou 
todas as teias de ramificação. Um dos 
elos apareceu em Belém. Todo novelo 
foi recomposto e pode ser que resulte 
na prisão da quadrilha completa, se as 
suspeitas se confirmarem.

O enredo não é novo. É quase uma 
rotina. Uma empresa se preparou para 
cumprir um contrato com um órgão 
público cujo edital sequer fora lançado. 
Alugou, de uma cooperativa local, ter-
ras a ela cedidas pelo município. O ob-
jetivo era instalar um estaleiro, o ERT, 
que iria construir 20 comboios para 
o transporte de etanol pelo rio Tietê 
– um mês antes da abertura das pro-
postas pela Transpetro, subsidiária de 
logística da Petrobrás, para a compra 
das embarcações. Não deu outra: a em-
presa premonitória venceu a licitação.

Além desse vício, a transação in-
cluía superfaturamento, que permitiria 
abocanhar 20 milhões de reais a mais 
do que seria estabelecido. Do negócio 
participava uma empresa paraense, a 
Estaleiro do Rio Maguari, dos três fi-
lhos do ex-governador Hélio Gueiros, 
que exerceu o cargo (depois de ter 
sido senador pelo PMDB) entre 1987 e 
1990. Depois foi ainda prefeito de Be-
lém. Morreu em 2011.

O principal delator do escândalo da 
Petrobras, o ex-diretor de Abastecimen-
to da estatal, Paulo Roberto Costa, diz 
ter recebido propina de R$ 1,4 milhão 
para ‘facilitar’ a instalação do ERT (Es-
taleiro Rio Tietê) em Araçatuba. Cos-
ta foi apresentado a Wilson Quintela, 
dono da Estre Ambiental, por Fernando 
Soares, o Fernando Baiano, classificado 
pela Polícia Federal como operador do 
PMDB dentro da estatal do petróleo.

O contrato, no valor de 239 mi-
lhões de dólares, foi direcionado para o 
consórcio ERT, formado pela Estre, SS 

Participações e Estaleiro Rio Maguari, 
instalado na estrada de Maracacuera, 
em Icoaraci, distrito de Belém.

Três anos atrás, investigação inicia-
da pelo Ministério Público Federal em 
Araçatuba resultou numa ação contra 
32 empresas, pessoas e órgãos públicos 
por indícios de fraude na licitação da 
Transpetro. Entre os indiciados estão 
os irmãos Gueiros e Fábio Ribeiro de 
Azevedo Vasconcellos, donos e direto-
res das empresas Rio Maguari Comér-
cio e Participações Ltda e Estaleiro Rio 
Maguari S/A.

Eles – e os demais réus – “agin-
do livre, deliberada, orquestrada e  
conscientemente, frustraram a li-
citude do processo licitatório da  
TRANSPETRO, modalidade convite 
internacional, n.° 006.8.009.10.0, para 
compra e venda condicionada de 20 
comboios, constituídos, cada um, por 
um empurrador e quatro barcaças, no 
âmbito do Programa de Modernização 
e Expansão da Frota (Promef) – ou 
Promef Hidrovia”, diz a ação do MPF.

“A licitude do processo licitatório foi 
frustrada por  meio de fraude ao seu ca-
ráter competitivo, pois há evidências de 
que o  consórcio vencedor, assim como 
a localidade (área e município) onde 
seria  construído o estaleiro, já estavam 
pré-definidos antes mesmo de defla-
grado o processo. Ou seja, a licitação 
foi direcionada, no ventre, impedindo a  
contratação da proposta mais vanta-
josa para a TRANSPETRO – ou, do  
contrário, seria desnecessário viciar a 
competição”, complementa. 

A ação é de responsabilização “por 
atos de improbidade administrativa, 
cumulada com anulação de atos e con-
tratos administrativos, e ressarcimento 
de dano ao erário”.

Os acusados tinham “confiança e 
certeza suficientes, quando do arren-
damento da área, de que a Transpetro 
em breve licitaria comboios – embora 
ela mesma ainda não o tivesse decidi-
do! Tanto que o arrendamento não se 
fez com antecedência exagerada em 
relação à deflagração do processo – 
cujo pedido foi feito 13 dias depois do 
arrendamento. E a posse ou a proprie-
dade do imóvel que seria utilizado na 
construção dos comboios teria de ser 
comprovada apenas na assinatura dos 
contratos decorrentes da licitação. O 

que, no caso, deu-se somente em 23 de 
novembro de 2010 – mais de nove me-
ses depois do arrendamento”.

Numa visita técnica ao estaleiro 
de Araçatuba, em 17 de setembro de 
2012, Cido Sério, principal empresário 
no negócio, falando nas instalações do 
estaleiro e a respeito dele, disse qual o 
projeto foi acompanhado estreitamen-
te desde a sua concepção: “Discutimos 
cada passo. O debate que nós travamos 
lá atrás com o presidente Sérgio Ga-
brieli, e presidente Lula, da construção 
da ideia até chegar ao presidente Sérgio 
Machado e a Transpetro”. 

O MPF cita então o trecho do 
discurso de Lula nessa solenidade. 
O ex-presidente declarou: “Não é de 
agora que eu conheço o prefeito Cido 
Sério, e sei que ele está fazendo de 
tudo para mudar Araçatuba. Foi Cido 
que apresentou o projeto do estaleiro, 
eu comprei a ideia e hoje Araçatuba, 
uma cidade que fica longe do mar” 
tem a obra.

Quando ministra da Casa Civil, 
Dilma Rousseff foi a Araçatuba, em 
março de 1010, pouco antes de iniciar 
sua campanha à presidência da repú-
blica, e ressaltou, na entrevista coleti-
va que concedeu, a grande vantagem” 
da fabricação de barcaças no estaleiro 
instalado ali: “fazer barcaça aqui em 
Araçatuba é estratégico”. Segundo ela, 
“o governo considera esta uma ativida-
de estratégica, estruturante, relevante, 
para esta região” .

Apesar dessas declarações, o MPF 
verificou a negligência da Transpetro 
durante a construção das embarca-
ções, evidenciada por falhas como a 
ausência de medição dos serviços e de 
sua verificação. Esse fato era agravado 
“ante a circunstância de Paulo Érico e 
André Moraes Gueiros estarem sendo 
processados, à época (novembro de 
2010), perante a 4ª vara da justiça fede-
ral do Pará, por crimes contra o Siste-
ma Financeiro Nacional e de falsidade 
ideológica”.

Foram acusados pela “obtenção 
fraudulenta” de financiamento, no va-
lor aproximado de 12 milhões de reais, 
com recursos do Finame, um progra-
ma do BNDES. Viriam a ser condena-
dos, mas foram beneficiados pela pres-
crição da ação, que extinguiu os crimes 
praticados. No entanto, a sentença con-
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denatória confirmou que a fraude con-
sistiu “na simulação de construção e 
venda de 13 balsas pelo Estaleiro Bacia 
Amazônica Ltda., em razão de terem 
sido entregues embarcações velhas, que 
sofreram reformas gerais, algumas no 
estaleiro, para parecerem recém-cons-
truídas”. A sentença garantiu ainda que 
a fraude “já estava antecipadamente or-
questrada”. Do estaleiro, André Gueiros 
era diretor de produção, e Paulo Guei-
ros, advogado e membro da família 
controladora do capital.

A inexistência de cautelas ou sua 
supressão para favorecer o estaleiro é 
comprovada, segundo a procuradoria 
da república, por não haver terminais de 
etanol para carregamento ou descarre-
gamento das barcaças, sequer contrato 
entre a Transpetro e a empresa respon-
sabilizada por tais terminais, nas datas 
contratuais de entrega do primeiro com-
boio. Nem há notícia de que tal comboio 
tenha sido oficialmente entregue até a 
data da denúncia, de setembro de 2014.

Conclui o MPF que “se os comboios 
adquiridos pela Transpetro realmente 
não transportarem etanol, então a frau-
de envolverá não apenas o ganhador da 
licitação, mas também a sua finalidade. 
E, se embarcações velhas, reformadas, 
tivessem sido ou forem entregues como 
novas, a fraude se ampliará ao objeto 
licitado. Nesta hipótese, ela disfarçaria 
um imenso peculato”.

Esse peculato começou 24 anos 
atrás. Em setembro de 1987, publiquei 
neste Jornal Pessoal a primeira matéria 
sobre as artes dos “talentosos” filhos do 
então governador Hélio Gueiros, que 
tomara posse no cargo seis meses antes, 
substituindo o seu ainda correligioná-
rio, líder e amigo Jader Barbalho.

Os filhos de Hélio emergiram na 
direção de um estaleiro particular e o 
projetaram subitamente como o sétimo 
maior do país. O impressionante suces-
so se deveu aos incentivos fiscais da Su-
dam, administrada pelo amigo Henry 
Kayath, que na época patrocinava An-
dré Gueiros em corrida de Fórmula-3.

Até essa primeira abordagem, eu 
tinha tratamento VIP no gabinete do 
governador. Era chamado para lon-
gas conversas, passando por cima da 
agenda e furando fila. Recebia os docu-
mentos que pedia. Quando era sobre a 
gestão anterior, a generosidade era to-

tal. Com esse material, desnudei o que 
ainda restava de pendente do governo 
de Jader Barbalho. Fazia o que Hélio 
Gueiros queria que fosse feito, sem se 
envolver no assunto.

Enquanto eu criticava seu correligio-
nário, usando informações que me ce-
dia, em off, com o compromisso de não 
revelar a fonte, ele tratava Jader como 
amigo e estadista. O relacionamento 
começou a mudar com as primeiras crí-
ticas que fiz ao governo Gueiros, já na 
matéria de capa da segunda edição do 
JP, que fazia um balanço dos seus oito 
primeiros meses no exercício do cargo.

Numa das retrancas desse levanta-
mento, toquei numa ferida que a gran-
de imprensa ignorava deliberadamente, 
por não saber ou nem querer saber: o 
possível tráfico de influência dos fi-
lhos do governador, aproveitando-se 
do poder do pai para fazer negócios e 
ganhar dinheiro. Hélio Gueiros deixou 
de poder usar a justificativa de ignorar 
a questão quando, no mais recente de 
nossos muitos encontros mantidos até 
então, em seu gabinete de despachos, 
no “Lauro Sodré”, lhe apresentei os da-
dos que apurara sobre a desenvoltura 
dos seus filhos.

Ele ouviu meu relato em silêncio, 
ligou na minha frente para o superin-
tendente da Sudam, Henry Kayath, que 
favorecia a empresa, repassou-lhe mi-
nhas informações, ouviu as respostas 
e as repetiu para mim. As acusações 
não passavam de fofoca “do outro lado”. 
Seus filhos agiam com lisura, foi o que 
disse ao final da conversa. Não era, po-
rém, o que informava minha matéria. 
Incorporei as explicações dadas, sem 
que elas me convencessem, Banquei 
para ver.

Publiquei então:
”Até o início deste ano [de 1987] 

o projeto da Ebal (Estaleiros da Ba-
cia Amazônica) era apenas um entre 
muitos que congestionavam a pauta 
da Sudam (Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia) à espera 
do conta-gotas de recursos dos incenti-
vos fiscais. Aprovado em dezembro de 
1985, nada recebera durante todo o ano 
seguinte, mas a situação mudaria neste 
ano: em abril a Sudam liberou três mi-
lhões de cruzados e logo em junho mais 
16 milhões, virtualmente aplicando 
todo dinheiro que havia comprometido 

com o projeto, aprovado para uma par-
ticipação equivalente a 58 mil OTNs, 
as Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional (19,4 milhões de cruzados na 
época da última liberação).

Assim, a partir de abril a Ebal pas-
sou a receber um tratamento privile-
giado: enquanto a esmagadora maioria 
dos projetos, inclusive muito mais an-
tigos, continuavam jejunos de incen-
tivos fiscais, a Ebal recebia 19 milhões 
de cruzados pelo artigo 17. Os recursos 
compreendidos nesse artigo, que repre-
sentam menos de 20% do orçamento 
do Finam (Fundo de Investimentos da 
Amazônia), são os que realmente a Su-
dam pode aplicar. Os outros 80%, do 
artigo 18, têm sua destinação vinculada 
pelo aplicador do incentivo e a Sudam 
apenas os repassa aos’ destinatários.

Somente o grupo João Santos, um 
empreendimento tradicionalmente fa-
vorecido pelas ordens dadas de Brasília, 
recebeu mais dinheiro do artigo 17 do 
que a até então obscura Ebal. O respon-
sável pela transformação seria o recém
-admitido diretor-técnico da empresa, 
que passou a circular pelos corredores 
da Sudam e teve trânsito livre com o su-
perintendente, Henry Kayath.

O governador Hélio Gueiros, pai 
de André, o novo diretor-técnico da 
Ebal, nega veementemente que seu 
filho tenha feito tráfico de influência 
para favorecer a empresa. Lembra que 
André se formou no ano passado em 
engenharia naval, em São Paulo, com 
as melhores notas. Ao voltar para Be-
lém, um companheiro de turma, filho 
do empresário Carlos Câmara, dono 
de outro estaleiro, a ETN (Empresa 
Técnica Nacional), convidou-o como 
sócio para um empreendimento que 
iriam formar.

Hélio vetou a associação, alertando 
o filho que pretendiam usá-lo para fa-
vorecer a empresa. ‘Eu não permiti que 
entrasse numa firma nova, nem que 
fosse admitido como sócio. Iriam logo 
dizer que ele estava se beneficiando 
do pai governador’, argumenta Guei-
ros, que, como a mulher, secretária de 
educação do Estado, tem procurado 
manter a família fora de negócios. Ele 
atribui a história sobre a participação 
de André em favor da Ebal ao próprio 
Câmara, ‘que, evidentemente, não ficou 
satisfeito com a minha decisão’.
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Defendendo o filho, ‘que é um me-
nino sério e está agindo com lisura’, o 
governador nega que a Sudam tenha 
concedido algum favor especial ou es-
cuso à Ebal. ‘Eu cobrei isso do doutor 
Kayath e ele me assegurou que está tudo 
legal’, diz Gueiros. ‘Eu fiz tudo para evi-
tar essas histórias. Mas não posso im-
pedir meu filho de ganhar a vida com 
seu trabalho’.

A Ebal, de qualquer maneira, não 
apenas recebeu tudo a que tinha direito, 
através de uma fonte que só fornece re-
cursos minguados (exceto para o grupo 
João Santos), como conseguiu aprovar, 
há duas semanas, na última reunião do 
Conselho Deliberativo da Sudam, a am-
pliação do seu parque industrial, em Ico-
araci. Na realidade, ele já está implantado 
e o que ocorrerá agora será a sua duplica-
ção, que absorverá 365 milhões de cruza-
dos, dos quais 146 milhões de incentivos 
fiscais – agora pelo artigo 18. Já prevendo 
esses rumos, em maio a empresa aumen-
tou o limite do seu capital autorizado, que 
era de 20 milhões, para 83,6 milhões de 
cruzados. Quando executar a ampliação, 
se tornará a principal indústria de cons-
trução naval do Estado. Um feito”. 

Para confirmar a posição do jornal 
a respeito, publiquei uma nota no nú-
mero seguinte. Começava a mostrar 
que nada mudara na sucessão de Jader 
por Hélio, dois herdeiros da bandeira 
de Magalhães Barata. Continuavam a 
usar a coisa pública como se fosse coisa 
sua. Expandiam essa incursão sobre os 
recursos públicos indiferentemente à 
opinião pública. Achavam que dando 
dinheiro para a imprensa, através de 
farta publicidade oficial, conquistariam 
sua conivência. Os jornalistas fariam 
vista grossa aos seus atos.

O JP, porém, não era cego. E fui 
adiante:

“A Ebal (Estaleiros da Bacia Amazô-
nica) é uma das privilegiadas empresas 
amparadas pelo sistema  de incentivos 
fiscais que não tem motivos para recla-
mar da Sudam (Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia), que 
administra esses recursos.

Depois de passar 16 meses sem 
qualquer liberação – entre dezem-
bro de 1985, quando teve seu projeto 
aprovado pelo Conselho Deliberativo, 
e abril deste ano [1987, data da pri-
meira liberação – a empresa recebeu, 

no intervalo de dois meses, todos os 19 
bilhões de cruzados a que tinha direi-
to – e pelo anêmico artigo 17, que re-
presenta só 20% das verbas do Finam 
e tem que ser retalhado entre 400 pro-
jetos incentivados.

Apenas uma semana depois de 
aprovar a ampliação do projeto original 
da Ebal, a Sudam autorizou a liberação 
de mais de 20 milhões de cruzados para 
a empresa, que no dia 21 de setembro 
incorporou-os ao seu capital, assim in-
tegralizado em 39 milhões de cruzados. 
Na semana seguinte, a diretoria da Ebal 
decidiu aumentar o limite do capital 
autorizado, de 83,6 milhões, para 700 
milhões de cruzados, dos quais 365 mi-
lhões são referentes à ampliação apro-
vada pela Sudam.

Com essa providência, o capital au-
torizado ficou 10 vezes maior do que 
o capital subscrito, que é, por sua vez, 
quase o dobro do capital efetivamen-
te integralizado. Significa que a Ebal 
espera muitas e rápidas liberações da 
Sudam, que pode ter mudado o trata-
mento dado à empresa porque em abril 
o filho do governador Hélio Gueiros, 
André, assumiu a diretoria técnica”.

Um acerto de contas: os herdeiros de Barata
Os estaleiros Rio Maguari, localiza-

do em Belém, e o Rio Tietê, em Araça-
tuba, no interior de São Paulo, respon-
deram à operação que a Polícia Federal 
efetuou nas suas sedes e nas   residên-
cias de quatro dos seus donos, no dia 
15. Não diretamente, mas através de 
um anúncio de página dupla, publica-
do exclusivamente na edição daquele 
domingo de O Liberal.

A peça não faz qualquer referência 
às seis operações da PF de busca e apre-
ensão de documentos (de um total de 
53) para instruir inquéritos instaurados 
em Araçatuba, a pedido do Ministério 
Público Federal. O MPF ajuizou ação 
para apurar a licitude de um contrato 
de 440 milhões de reais da Transpetro 
com um consórcio formado pelo Es-
taleiro Rio Tietê, que é também dos 
Gueiros, e uma empresa paulista.

O texto da publicidade se atém a 
proclamar a lisura do procedimento dos 
dois estaleiros e sua expressão no setor 
de construção naval brasileiro, que o cre-
denciou a entrar na lista das 1.500 maio-

res empresas do Brasil, com 200 milhões 
de reais de receita no ano passado.

Sobre a licitação e o contrato com 
a Transpetro, afirma que todo proces-
so “foi acompanhado de perto pela 
imprensa nacional” e que sua vitória 
se deveu ao menor preço oferecido na 
concorrência internacional. O estaleiro 
já teria aplicado R$ 150 milhões para a 
fabricação dos 20 comboios encomen-
dados pela subsidiária da Petrobrás, ar-
rolada na Operação Lava Jato.

O anúncio só saiu no jornal da família 
Maiorana. Ao noticiar a operação da PF, 
que atingiu mais sete Estados, O Liberal 
– ao contrário do Diário do Pará – não 
citou uma única vez o nome do já fale-
cido ex-governador Hélio Gueiros, cujos 
três filhos – Paulo, André e Marcos – ti-
veram suas residências vasculhadas no 
cumprimento dos mandados expedidos 
pela justiça federal. O Liberal foi muito 
mais discreto do que o Diário, que abriu 
manchete na primeira página para o fato.

A exclusão do Diário da progra-
mação do anúncio pode significar o 

rompimento dos herdeiros de Hélio 
Gueiros com a família Barbalho, qua-
tro anos pós-morte do chefe do clã. O 
ex-governador havia restabelecido seus 
vínculos políticos e pessoais com Ja-
der Barbalho, depois de alguns anos de 
rompimento e choques violentos. Vol-
tou a se filiar ao PMDB, mas perdeu sua 
última eleição, para voltar ao Senado, e 
encerrou sua carreira.

Ao noticiar a ação nas casas dos seus 
filhos, o Diário proclamou que a Ope-
ração Lava Jato chegava ao Pará. Não 
para atingir o dono do jornal, já citado, 
em duas delações premiadas, como be-
neficiário de propinas no esquema de 
corrupção montado na Petrobrás, que 
continua sem ser indiciado. Mas seu 
correligionário em fim de carreira, que 
já não podia se defender. Renascido 
pelo noticiário para a reescrita do ca-
pítulo final da sua biografia, foi substi-
tuído pelos filhos, agora em confronto 
com os Barbalhos, na dissolução de um 
dos últimos acervos políticos do caudi-
lhismo de Magalhães Barata.
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O desrespeito ao cidadão: por onde o fascismo entra
Um terço das manchetes dos três 

maiores jornais do país (Folha de S. 
Paulo, O Estado de S. Paulo e O Glo-
bo) na segunda semana de dezembro 
foram sobre processos judiciais envol-
vendo políticos e empresários. Seria 
um indicador da maior transparência 
da justiça, mas “também traz a pre-
ocupação de os processos estarem se 
desenvolvendo pela impren-
sa, em vez de nos tribunais”.

É este aspecto que preocu-
pa o advogado e professor de 
direito penal Nilo Batista, ex-
governador do Rio de Janeiro. Em en-
trevista à revista eletrônica Conjur, ele 
denuncia a existência de um problema: 
“Como há casos em que todo o proces-
so se desenvolve pela mídia, era preciso 
exigir as mesmas garantias do judiciá-
rio: observância do contraditório e di-
reito à ampla defesa”.

Nilo aponta como o exemplo mais 
gritante do problema os programas po-
liciais exibidos de tarde em canais aber-
tos de TV, quando, não raro, a imprensa 
exerce poder punitivo do Estado. Já que 

o processo passou a se desenvolver na 
imprensa, ele precisa ter garantias. Ele 
acha que os indiciados não poderiam 
ser exibidos para as câmeras dentro de 
delegacias e achincalhados pelos apre-
sentadores dos programas.

“Está no inciso XLIX do artigo 5º 
da Constituição que é assegurado aos 
presos o respeito à integridade física e 

moral, mas acho que nenhum 
membro do Ministério Públi-
co liga a TV à tarde, já que eu 
nunca vi irem contra isso”.

O ex-governador explica 
a disparidade entre o tratamento dado 
pela imprensa e o da Justiça: “Quando 
vão interrogar um acusado na delega-
cia, são obrigados a explicar que ele 
tem direito a um advogado e que ele 
pode permanecer em silêncio. Já em 
frente às câmeras, o repórter coloca 
um microfone na frente daquela pes-
soa sem qualquer explicação, de forma 
que ela pode dizer ali uma frase que a 
comprometerá pelo resto da vida”.

O princípio da publicidade do 
processo não pode se confundir com 

o “direito à abelhudice”, diz o crimi-
nalista ao Conjur. “A publicidade é 
um direito do acusado, não do públi-
co em geral. Serviu para combater os 
processos fraudulentos, intermináveis 
e sigilosos, onde o réu não consegue 
se defender por não conhecer bem a 
acusação. Ao divulgar acusações com 
mais peso do que as defesas e formar 
a convicção da população contra os 
réus, a própria imprensa está exercen-
do um poder punitivo”, que, a princí-
pio, é um poder do Estado.

“Mas ninguém votou na mídia. Esse 
poder não foi concedido a ela pela po-
pulação”, reclama Nilo Batista. Um dos 
resultados desse apreço pela acusação 
é o aumento do apelo por punições 
mais duras. Crítico da criminalização 
como solução, ele alerta: “A história 
mostra que o fascismo avança pelo sis-
tema penal e por ele se implanta”. 

A advertência devia merecer a 
atenção da sociedade, de olho nos exa-
geros e aproveitamentos comerciais da 
imprensa que constrangem, desrespei-
tam ou violentam os cidadãos.

As contas internacionais pioram
As reservas internacionais somaram 

369 bilhões de dólares no conceito li-
quidez, no mês passado. A dívida exter-
na bruta foi estimada em US$ 667,2 bi-
lhões no mesmo mês, segundo o Banco 
Central. São os dois principais núme-
ros da situação apresentada, com dados 
divulgados na semana passada.

Em novembro, as transações cor-
rentes apresentaram  déficit  de 2,9 
bilhões de dólares. Nos últimos 12 
meses, o saldo negativo somou US$ 
68 bilhões, equivalentes a 3,70% do 
Produto Interno Bruto do Brasil. As 
captações líquidas de dinheiro supera-
ram as concessões líquidas em US$ 2,8 
bilhões. Ingressaram no país US$ 4,9 
bilhões líquidos na forma de investi-
mentos diretos e US$ 4,7 bilhões em 
títulos de renda fixa, para se beneficia-
rem dos juros que o governo paga, dos 
maiores do mundo.

Houve um recuo em todos os seto-
res do balanço de pagamentos brasi-
leiro. As despesas líquidas na conta de 

serviços, por exemplo, foram menores 
em US$ 2,4 bilhões no mês, com redu-
ção de 33,9% em relação a novembro de 
2014. As despesas líquidas com trans-
portes diminuíram 45,5%, no mesmo 
período. As viagens internacionais 
acarretaram despesas líquidas de US$ 
505 milhões, mas foram quase 
60% inferiores a novembro do 
ano passado, com reduções de 
43,4% nos gastos de turistas 
brasileiros em viagens ao exte-
rior, e de 1,3% nas despesas de 
viajantes estrangeiros ao Brasil. 

As despesas líquidas de ren-
da primária somaram US$ 1,7 
bilhão no mês passado, 43,3% inferio-
res a um ano antes. As remessas líqui-
das de lucros e dividendos totalizaram 
US$ 882 milhões diante de US$ 2,1 
bilhões na mesma comparação. As des-
pesas líquidas de juros atingiram US$ 
882 milhões, baixa de 13,3%. As saídas 
líquidas de renda de investimento dire-
to somaram US$ 938 milhões, recuo de 

37,6%. As despesas líquidas de renda de 
investimentos em carteira totalizaram 
US$648 milhões. A despesa líquida de 
renda de outros investimentos atingiu 
US$ 396 milhões, 11,2% menores.

Os ingressos líquidos de investimen-
tos diretos no país chegaram a US$ 4,9 

bilhões, dos quais US$4 bilhões 
em participação no capital, in-
cluídos reinvestimento de lu-
cros, e US$ 915 milhões em ope-
rações intercompanhias. Em 12 
meses, os ingressos líquidos dos 
investimentos diretos no país 
totalizaram US$ 69,9 bilhões, 
equivalentes a 3,81% do PIB.

Em novembro de 2015 as reservas 
internacionais totalizaram US$ 369 
bilhões no conceito liquidez, sendo 
US$ 2 bilhões menores do que no 
mês anterior. 

A dívida externa bruta foi estimada 
para novembro em US$ 667,2 bilhões, 
dos quais US$283,1 bilhões de longo pra-
zo e US$57,5 bilhões de curto prazo.
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Sanidade e insanidade fiscal
Elias Granhen Tavares

A carta que Elias Granhen Tavares me enviou, 
contestando matéria da edição passada, é tão 
longa – e, ao mesmo tempo, tão didática – que 
decidi transformá-la em artigo, para proveito 
do leitor. Com sua notória competência em 
questões financeiras e tributárias, entre outras, 
Elias se anuncia em posição completamente 
oposta à minha, a partir de dados concretos.
Não vou responder à sua exposição para não lhe 
confiscar espaço que utilizou tão bem. Mas para que 
não pareça que fiz o que ele não faz, o de tomar por 
base dados errados e chegar a conclusões equivocadas, 
só destaco que: 1 – Não tomei a administração FHC 
como parâmetro de sanidade fiscal e sim de regulação 
fiscal; se destaquei o que estamos vendo (e sofrendo) é 
porque a insanidade se estendeu da situação concreta 
ao desrespeito à lei de responsabilidade, que se impõe 
ao governo respeitar, e à manipulação das contas 
públicas; 2 – Houve certa impropriedade técnica nos 
dos conceitos, usados para entendimento do público 
em geral, mas não ignoro a distinção entre a dívida 
bruta de todos os governos e o da União, nem entre 
dívida bruta e líquida, diferença assinalada no meu 
texto; 3 – Os dados comparativamente melhores que 
Elias utiliza se devem a um crescimento econômico 
(como o das exportações) realmente notável, mas 
à base de matérias primas (o que impôs uma 
volumetria insana tanto do minério de ferro, que 
nunca mais retornará nem substituirá com a mesma 
qualidade, quanto da soja, que desencadeou um 
desmatamento absurdo); agora estamos começando 
a pagar a conta desse crescimento, induzido pelo 
endividamento das famílias e a inadimplência para 
sustentar um consumo sem lastro na poupança real.
Se Dilma é uma das mais incompetentes presidentes 
que a república já gerou, sem dúvida, sobretudo a 
partir do segundo mandato, Lula jogou sobre seu colo 
não um bagre, do qual se queixou quando tentaram 
chamá-lo à consciência sobre as hidrelétricas do rio 
Madeira, mas bombas de efeito retardado. Veja-se 
matéria nesta edição sobre as contas externas do Brasil.
Mas vamos ao importante texto do Elias Tavares:

Vamos divergir novamente (ótimo!).
Desta vez, é sobre a matéria “A responsabilidade 
fiscal e a moeda sob ameaça”, publicada no JP 598. 

Talvez por culpa do teu computador, ou do diagramador/ilus-
trador, ou de ambos, saiu “sob ameaçada”, o que faria a festa 
para o jornalista e teu amigo Moacir Japiassu, estivesse ele ain-
da neste vale de lágrimas (nos 1980, eu não perdia um pro-
grama de TV em que ele, no estilo do “Jornal da ImprenÇa”, 
baixava o sempre inteligentíssimo e bem-humorado porrete 
em cima das burradas dos colegas de vocês, jornalistas).  

Ao que interessa: na matéria em questão, dizes que a dívi-
da pública da União “...chega a R$ 3,8 trilhões”. Mais à frente, 
o texto sentencia: “A sanidade fiscal chegou ao fim”.

A cifra que usaste está incorreta. E, por consequência, a 
conclusão está prejudicada.

O que chega a R$ 3,8 trilhões não é a dívida pública da 
União. É a dívida pública bruta do “governo geral”. “União” 
e “governo geral” são coisas diferentes. Como diz o Volume 
5 do Manual de Finanças Públicas em uso pelo Banco Cen-
tral e pela Secretaria do Tesouro Nacional (estou te encami-
nhando uma cópia), o conceito de governo geral “abrange 
as administrações diretas federal, estaduais e municipais, 
bem como o sistema público de previdência social”. Essa 
conceituação é adotada pelo Brasil com o propósito de obter 
indicadores mais próximos aos padrões internacionais. 

Simplificando, pode-se dizer que a dívida pública bruta 
do governo geral, corresponde à soma das dívidas brutas, 
internas e externas, dos governos municipais, estaduais e 
federal.

Os R$ 3,8 trilhões a que tu te referes, não correspondem, 
portanto, à dívida pública da União, e sim à dívida pública 
bruta das administrações diretas federal, estaduais e muni-
cipais, e do sistema público de previdência social, entendido 
o conjunto daí resultante como “governo geral”. 

Em outubro/2015, a dívida pública bruta do governo ge-
ral era de R$ 3.813,9 bilhões (ou R$ 3,8 trilhões), sendo R$ 
3.571,3 bilhões do governo federal e R$ 242,6 bilhões dos 
governos estaduais e municipais. Deste último montante, R$ 
119,4 bilhões correspondem à dívida interna e R$ 123,2 bi-
lhões à dívida externa de Estados e Municípios.   

Aproveito a oportunidade para me referir à matéria “Dí-
vida de Trilhões”, do mesmo JP 598. Nela está dito que a 
dívida externa líquida soma “apenas” R$ 141 bilhões, sem 
dizer de quem é essa dívida, mas fazendo subtender que o 
volume faz parte dos muitos insucessos do governo federal. 

Limitando-me ao conceito de dívida externa bruta do 
governo geral, chamo tua atenção para o fato de que, em ou-
tubro/2015, ela monta a R$ 259,8 bilhões, dos quais, como já 
dito, R$ 123,2 bilhões são dívidas externas de Estados (R$ 
111,3 bilhões), e de Municípios (R$ 11,9 bilhões). Corres-
ponde à União, a dívida externa bruta de R$ 136,6 bilhões. 
E, se a dívida bruta é isso, a líquida não pode ser R$ 141 
bilhões, certo?

Uma análise consistente do endividamento, não deve 
ignorar a diferença entre dívida bruta e dívida líquida. O 
endividamento de um país não pode ser avaliado conside-
rando-se apenas a dívida bruta, sem levar em conta a dívi-
da líquida. Afinal, nenhum país é apenas “contas a pagar”. 
Todos têm dívidas a pagar e também créditos a receber. E o 
Brasil não foge à regra...   

Ainda segundo o Manual de Finanças há pouco citado, a 
“dívida líquida do setor público” é o “saldo líquido do endivi-
damento do setor público não financeiro e do Banco Central 



JORNAL PESSOAL Nº 599 • DEZEMBRO DE 2015 • 2ª quiNZENA - 7

com o sistema financeiro (público e privado), o setor privado 
não-financeiro e o resto do mundo”, entendendo-se por “sal-
do líquido, o balanceamento entre as dívidas e os créditos do 
setor público não-financeiro e do Banco Central”. 

O mesmo manual ressalva: (i) “...diferentemente de outros 
países, o conceito de dívida líquida utilizado no Brasil conside-
ra os ativos e passivos financeiros do Banco Central, incluindo, 
dessa forma, a base monetária”; e (ii) “...o Banco Central é 
incluído na apuração da dívida líquida pelo fato de transferir 
seu lucro automaticamente para o Tesouro Nacional, além de 
ser o agente ´arrecadador´ do imposto inflacionário”.

Como o resultado econômico do BC é automaticamente 
incorporado ao Tesouro Nacional, nada mais correto que 
ele seja considerado integrante do setor público, diferen-
temente do que ocorre com o Banco do Brasil, p.ex., cujo 
resultado econômico recebe tratamento similar ao das em-
presas privadas.  

Mas isso é detalhe. O que importa é ter em mente o fato 
de que uma análise consistente do endividamento não pode 
se restringir à dívida bruta, ignorando a dívida líquida, as-
sim como a análise da saúde financeira de uma empresa não 
pode se limitar ao passivo (...e o ativo, não conta?). 

Ao se tomar esse cuidado, na análise do desempenho 
brasileiro, algumas coisas começam a ficar mais claras. Por 
exemplo: em outubro/2015, a dívida líquida do governo ge-
ral antes de incluir o Banco Central e as estatais, era de R$ 
2,1 trilhões (55,3% da dívida bruta). Incluindo-se o Banco 
Central e as estatais, a dívida líquida do setor público, cai 
ainda mais para R$ 2,0 trilhões, ou seja, 52,6% da dívida 
bruta (é que o resultado do Banco Central reduz a dívida em 
R$ 172,4 bilhões, enquanto que as estatais a aumentam em 
R$ 50,0 bilhões). Em tempo: as cifras expostas neste parágra-
fo estão arredondadas “para cima”.

Mas, o que isso significa? A situação melhorou ou piorou, 
durante os “anos petelhos”?    

Para responder a isso, melhor analisar o desempenho, a 
partir de 2002. É claro que, em números absolutos, os vo-
lumes são significativamente maiores. Ao longo da era “lu-
lopetista” o Brasil mudou de escala, tornando-se uma das 
maiores economias do planeta. As exportações praticamente 
quadruplicaram, fazendo do Brasil um “player mundial”, no 
linguajar pernóstico que os direitopatas verde-amarelos tan-
to prezam.

Vai daí que a melhor maneira de qualificar a evolução da 
situação brasileira, no quesito “endividamento”, é checando 
a proporção entre dívida líquida e Produto Interno Bruto, 
desde o fim do governo FHC até aqui.

Vamos ver que bicho dá, usando dados do mês de dezem-
bro do final de cada mandato (exceto 2015, que usa dados de 
outubro). Os valores estão em R$ milhões correntes.

Aí fica mais claro o equívoco de dizer que “a sanidade 
fiscal chegou ao fim”. A menos que se consiga demonstrar 
que havia “sanidade” quando a dívida líquida representava 
quase 60% do PIB. E, mais, que isso era melhor para o país 
do que agora, quando o endividamento líquido corresponde 
a 34,2% do PIB, ou seja, pouco mais da metade (57,2%) do 
que era ao final do 2º mandato do FHC.

É o que transparece quando a mídia oposicionista, no 
tom catastrofista em vigor a partir de 2003, usa valores abso-
lutos, de volumes cuidadosamente selecionados pra causar 
espanto e exacerbar o descontentamento popular com o go-
verno federal, que já não é pequeno (e com toneladas de ra-
zões...). Aí fala-se na dívida monumental de R$ 3,81 trilhões, 
omitindo o fato nada desprezível que nada menos que 48,3% 
desse montante, estão compensados por créditos de que o 
país dispõe, o reduz a tal dívida para R$ 1,97 trilhão, ou seja, 
pouco mais da metade (51,7%) do seu valor bruto. E que o 
endividamento líquido do país é substancialmente menor do 
que era quando o PT chegou ao poder.     

É bem verdade que, de 2002 a 2015, o endividamento 
líquido brasileiro aumentou 121,1%, em termos nominais. 
Acontece que, no mesmo período, e nos mesmos termos, 
o PIB brasileiro cresceu 286,8%. O crescimento do PIB foi, 
portanto, 2,4 vezes o crescimento da dívida. Durante os “anos 
petelhos”, o Brasil cresceu muito mais do que se endividou, 
diferentemente do que ocorria nos “anos tucanos”, quando 
o país mais se endividava do que crescia. Trata-se, evidente-
mente, de uma outra escala econômica. 

E nem se pode dizer que esses resultados constituem pon-
tos isolados na evolução do endividamento. Ao contrário, o 
exame da trajetória demonstra a existência de um direciona-
mento político claramente estabelecido. Por exemplo: FHC 
encerrou o ano de 2001 com a dívida líquida corresponden-
do a 51,5% do PIB. Ao longo de todo o ano de 2002, mês a 
mês, esse endividamento só aumentou. Em julho de 2002, 
já batia nos 58,7% do PIB. Chegou a 60,3% em outubro, e 
acabou fechando o ano (e o 2º mandato de FHC) em 59,8%. 
Havia “sanidade fiscal” nisso?  

Lula encerrou o primeiro mês de seu 1º mandato com o 
endividamento líquido estacionado nos mesmos 59,8% do 
PIB que recebera de FHC. Mas já fechou o ano com uma 
significativa redução: 54,2%. O ano seguinte, 2004, se encer-
raria com o endividamento líquido representando 50,2% do 
PIB. Nos anos subsequentes, seria mantido um consistente 
processo de redução do endividamento líquido em relação 
ao PIB: 47,9% em 2005; 46,5% em 2006; 44,6% em 2007; 
37,6% em 2008; 40,9% em 2009; 38,0% em 2010; 34,5% em 
2011; 32,9% em 2012; 31,5% em 2013; 34,1% em 2014; (e 
34,2% em outubro de 2015). Há “insanidade fiscal” nisso?

Excluído o primeiro mês do primeiro ano do primeiro 
mandato do Lula, em nenhum momento, nos “anos petelhos”, 
o endividamento público líquido do Brasil chegou pelo me-
nos perto dos escandalosos, absurdos, inaceitáveis e insus-
tentáveis quase 60% do PIB, com que FHC entregou o go-
verno ao Lula.

Esse papo que a gente tanto vê na imprensa e na internet, 
de que o governo “lulopetista” teria implementado uma po-
lítica de “endividamento irresponsável”, não passa de vigarice 
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de político tucano, e de jornalista manejado pelo cabresto 
curto do patrão. “Endividadores irresponsáveis e insanos” fo-
ram eles, os tucanos!

Não tenho a menor simpatia pela atual condução da polí-
tica econômica do governo Dilma. Estou convencido de que 
ela apenas repete a mesma desastrosa política econômica 
adotada há 51 anos atrás, tão logo os militares assumiram 
o poder... E com os mesmos desastrosos resultados. (Tan-
to que os próprios militares cuidaram de colocar as coisas 
na função inversa...). De fato, acho que a atual gestão Dilma 
é tão ruim que, pra falar mal dela, não é necessário mentir 
nem corromper dados. Basta falar a verdade... Mas, pra falar 
a verdade, temos que dizer que, pelo menos até aqui, a si-
tuação do endividamento público no Brasil é infinitamente 
melhor do que era antes do PT assumir o governo. 

Há, ainda, a interminável discussão sobre o tal superávit 
primário. O que pouca gente leva em conta é que, até o fim 
do governo FHC, mais de 60% da despesa pública da União 

era usada apenas para pagar a dívida (serviços e amortização 
do principal). E que, atualmente, o gasto com a dívida mobi-
liza pouco mais de 30% da despesa pública. 

E isso faz muita diferença. Em minha já longeva existên-
cia, jamais encontrei quem me demonstrasse que, aquele que 
gasta mais de 60% da despesa só pra rolar endividamento, 
se porta com mais responsabilidade do que quem usa pouco 
mais de 30% do mesmo volume, para o mesmo fim. Qual das 
duas situações tu preferirias ver estabelecida nas tuas finan-
ças domésticas?

Mas não vou entrar nesse assunto. Fica pra próxima, que 
já me alongo.

Seguem, em anexo, demonstrações analíticas, mês a 
mês, da evolução da dívida líquida do setor público, de de-
zembro/2001 a outubro/2015, e da dívida líquida e bruta 
do governo geral, de dezembro/2006 a outubro/2015. Am-
bas as demonstrações estão disponíveis nos sites do BC e 
da STN/MF.

O caos no caos

Catilinárias à moda da casa
A Polícia Federal provavelmente 

quis fazer erudita ironia ao batizar a 
operação de investigação que realizou 
na semana passada com o título dos 
discursos que o cônsul romano Mar-
co Túlio Cícero pronunciou contra o 
senador Catilina, celebrizadas (e in-
cluídas no vernáculo mundial) como 
Catilinárias.

A referência óbvia foi ao alvo dos 
principais mandados de busca e apre-
ensão executados em Brasília e outras 
cidades brasileiras, num total de 53. No 
caso, não um senador do antigo impé-
rio romano, mas o deputado Eduardo 
Cunha, do PMDB, presidente da Câ-
mara Federal e terceiro na linha suces-
sória da presidência da república.

Em retórica memorável. Cícero acu-

sou Catilina de conspirar para tomar o 
poder e derrubar o governo republi-
cano. O libelo de Cícero tinha proce-
dência, mas a analogia deixa mal a PF. 
Eduardo Cunha deve prestar contas de 
vários crimes que teria cometido, den-
tre os quais o de mentir aos seus pares, 
crime cristalinamente político, que 
deve ser punido pelo código de ética do 
parlamento, afastando-o das suas fun-
ções ou cassando-o.

Mas a polícia judiciária federal, 
que cumpriu ordem do Supremo 
Tribunal Federal, não pode dar essa 
interpretação à ofensiva que pro-
moveu. Quando muito, o deputado 
carioca ameaça a presidente Dilma 
Rousseff, manipulando em interes-
se próprio contra ela um pedido de 

impeachment bem formulado, mas 
ainda capenga pela ótica que define o 
encaminhamento de uma ação de tal 
gravidade: sua consistência política.

Ao referendar a Cunha uma inten-
ção que lhe é da pela chefe do poder 
executivo federal e seu séquito, a PF ex-
trapola da sua função legal e contamina 
de vício a sua missão específica. Toma 
partido numa disputa na qual devia 
cumprir sua competência técnica, pre-
servando o interesse público, à distân-
cia de uma guerra na qual é lamentável 
a ausência de mocinhos.

Foi um batismo infeliz. Para o bem 
da res pública, espera-se que o excesso 
tenha sido só do ímpeto do padrinho, 
ainda que a mancha já tenha sido lan-
çada, talvez definitivamente.

Em 2002, no último ano de Fernan-
do Henrique Cardoso na presidência 
da república, as operações de crédito 
realizadas pelos bancos equivaliam a 
25,35% do Produto Interno Bruto do 
Brasil. Em novembro deste ano, elas 
mais do que dobraram, saltando para 
53,8% do PIB nacional. De um saldo 
de 378 bilhões de reais, elas agora so-
mam R$ 3.177 bilhões Foi um cresci-
mento real de 112,23% relativamente 
ao PIB nesse período.

O problema é que o desempenho 
do PIB foi três vezes inferior ao do se-
tor financeiro. Induzidas ao consumo 

pela expansão mais do que proporcio-
nal do crédito sobre a atividade pro-
dutiva, pessoas, famílias e empresas 
se endividaram muito além da sua ca-
pacidade de pagamento. Dessa equa-
ção simples e fundamental, resultou 
a atual inadimplência geral, a maior 
de todos os tempos no país. A taxa de 
inadimplência, computados atrasos 
superiores a 90 dias, atingiu 3,3% em 
novembro.

Recorrendo ao dinheiro dos ban-
cos, o devedor paga a taxa média de 
juros de 30,4% ao ano. Cada vez que 
deixou de pagar a parcela e teve que re-

negociá-la, levou para casa mais juros. 
A bola de neve cresceu de tal maneira 
que agora se impõe a todas as formas 
de solução que não incluam uma mu-
dança profunda nas regras do jogo. 
Mas qual jogo? O do crescimento com 
base na ilusão monetária, adotado a 
partir do gabinete desenvolvimentista 
do ministro Guido Mantega, o que por 
mais tempo permaneceu na chefia da 
Fazenda.

Como promover essa autêntica re-
volução na economia nas condições 
políticas e de gestão dos assuntos pú-
blicos atuais?



JORNAL PESSOAL Nº 599 • DEZEMBRO DE 2015 • 2ª quiNZENA - 9

Commodities: Brasil perdeu o que ganhou
Na prática, o Brasil “já devolveu 

todo o ganho obtido no período de 
boom das commodities, e os termos de 
troca já estão em um patamar inferior à 
média dos últimos 20 anos”. É a conclu-
são do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, do governo federal, que atin-
ge diretamente o Pará, maior exporta-
dor do item principal da pauta comer-
cial brasileira, que é o minério de ferro, 
extraído na mina de Carajás.

A análise da evolução do comércio 
exterior do país segundo os principais 
produtos mostra que quase 60% da re-
dução das exportações no período, ja-
neiro a novembro deste ano, em relação 
ao mesmo período de 2014, deveu-se à 
queda das vendas de apenas quatro pro-
dutos: minério de ferro (responsável, 
sozinho, por um terço da exportação 
total), soja em grão, petróleo e carnes.

“O desempenho destes produtos – 
diz o Ipea – está diretamente associa-
do à queda das cotações internacionais 
das commodities, visto que os volumes 
de exportação desses produtos tiveram 
crescimento no período – o petróleo, 
por exemplo, teve alta de 52%. Esses 
números tornam ainda mais evidente 
a intensidade do impacto da queda das 
cotações internacionais das commodi-
ties e os problemas de se ter uma pauta 
de exportações muito concentrada nes-
te tipo de produtos, como vem aconte-
cendo com o Brasil nos últimos anos”.

A sensação de que o Brasil chega 
ao fim de 2015 com certo desafogo nas 
suas dificuldades é não só passageira 
como ilusória. Para se safar das suas 
enormes dificuldades, o país se con-
traiu, emagreceu e se fechou para o 
mundo, o que pode comprometer sua 
capacidade de competir com quem dis-
puta partes maiores do mercado.

Mas não tem a possibilidade de 
substituir o comércio exterior, que o 
principal responsável pelo ingresso de 
dinheiro, e pelo mercado interno, des-
provido de dinamismo pela crise de 
crédito e o abalo do endividamento.

É o que se pode concluir da análi-
se que o Ipea fez na sua última carta 
de conjuntura. O instituto de pesqui-
sa, que é vinculado à presidência da 
república, admite que as contas exter-

nas brasileiras “atravessam uma fase de 
forte ajuste”, não apenas em seu senti-
do “clássico”, de redução do déficit em 
transações correntes, “mas também em 
um sentido mais amplo, com queda ex-
pressiva de praticamente todos os tipos 
de fluxos comerciais, financeiros e de 
rendas entre o país e o exterior”.

A novidade no processo atual é que 
ele não resulta de uma crise cambial 
ou de grandes dificuldades de finan-
ciamento externo: ”Há, 
de fato, uma redução 
das entradas líquidas de 
capital no país, mas que 
vem se dando pari passu 
com a queda do déficit 
em transações correntes, 
garantindo uma situação 
de razoável equilíbrio no 
balanço de pagamentos”.

Nas transações cor-
rentes houve aumento 
do saldo comercial, re-
dução do déficit da ba-
lança de serviços e queda 
expressiva das remessas 
líquidas de lucros e di-
videndos. A balança co-
mercial melhorou graças 
ao crescimento de 6,8% 
do volume exportado e 
da retração de 13,9% nas 
importações de janeiro a 
outubro, combinação que 
se sobrepõe à redução de 
11,5% dos termos de tro-
ca no período.

A conta financeira 
registra quedas significa-
tivas dos investimentos 
diretos no país (- 32,3%), 
dos investimentos em 
carteira (-51,7%) e dos 
fluxos líquidos de em-
préstimos e financiamentos de médio 
e longo prazos. “Também as saídas de 
recursos na conta financeira, especial-
mente os investimentos brasileiros no 
exterior, estão em retração. O ajuste ex-
terno deriva tanto de fatores externos 
quanto domésticos”, anota o Ipea.

Além da lenta e irregular recupera-
ção da economia internacional, com o 
mais baixo ritmo de crescimento em 

três décadas, os preços das commodi-
ties continuam em queda acentuada. 
Para complicar, a perspectiva de au-
mento dos juros básicos nos Estados 
Unidos e uma série de problemas en-
frentados pelas principais economias 
emergentes (inclusive a China) vêm 
reduzindo o interesse dos investidores 
internacionais em aplicar recursos nes-
ses países”.

No front interno, o instituto observa 
“a retração da atividade 
econômica, a deprecia-
ção cambial (a cotação do 
dólar subiu cerca de 50% 
nos últimos 12 meses) e 
o quadro geral de incer-
tezas quanto ao futuro 
da economia − notada-
mente a piora do quadro 
fiscal no curto prazo e as 
incertezas quanto à sua 
melhoria no futuro − au-
mentaram sensivelmente 
a percepção de risco do 
país, fato que foi con-
substanciado pela perda 
do grau de investimento 
pela agência Standard & 
Poor´s”.

No acumulado de ja-
neiro a novembro deste 
ano o superávit alcançou 
13,4 bilhões de dólares. 
Nos dois anos anteriores, 
o saldo no mesmo perío-
do foi negativo. Essa me-
lhoria recente da balança 
“se deve principalmente a 
uma queda extraordiná-
ria das importações, ao 
lado de uma retração das 
exportações”, observa. 
No acumulado do ano, 
as importações caíram 

24,1%, “taxa bem mais negativa do que 
os 16% negativos referentes às expor-
tações. E a diferença de desempenho 
entre as duas séries vem se acentuando 
nos últimos meses”, completa a análise.

O instituto tem uma visão otimista 
das exportações brasileiras, apesar de 
elas evoluírem “a um ritmo próximo (e 
um pouco inferior) ao das importações 
mundiais em volume, embora com um 
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comportamento bem mais volátil do 
que estas”. Dados de instituições mul-
tilaterais também mostram um comér-
cio mundial crescendo em ritmo lento, 
menor, inclusive, do que o crescimento 
do PIB mundial.

Esse quadro é agravado “quando 
se tem em conta a sensível desacele-
ração econômica sofrida pelos países 
latino-americanos após o fim do ciclo 
de alta das commodities, lembrando 
que estes países respondem por cerca 
de metade das exportações brasileiras 
de manufaturados”. 

Mas há uma ameaça diante do país 
pelo impacto negativo “bastante in-
tenso” nas suas relações de troca, que 
se iniciou na segunda metade de 2011, 
mas que ganhou velocidade a partir 
do ano passado. Entre maio de 2014 e 

outubro deste ano, a queda acumulada 
dos termos de troca foi de 15%.

Do lado das importa-
ções, a queda acumulada 
no ano já supera US$ 50 
bilhões, com destaque es-
pecial para os bens inter-
mediários, que contribuíram com 
38% da redução, e para o petróleo e os 
demais combustíveis e lubrificantes, 
que responderam por cerca de 30% 
da redução total das importações − 
ocasionada não apenas por menores 
preços, mas também pela retração dos 
volumes importados.

A análise do desempenho recen-
te do quantum de importações revela 
que a forte queda observada em 2015 
“foi de tal magnitude que fez o nível 
das importações recuar para patamar 

semelhante ao observado em meados 
de 2008, imediatamente antes da eclo-
são da crise financeira internacional. A 
queda recente é generalizada entre as 
diversas categorias de uso de produtos, 
mas o desempenho tem sido especial-
mente negativo nos bens de capital e 
nos bens intermediários”.

Desde o pico histórico alcançado no 
início de 2013, as importações de bens 
de capital já acumulam retração de 
quase 40%. Nos bens intermediários, o 
movimento de retração é mais recente, 
tendo se iniciado em meados de 2014. 
Os dois movimentos podem compro-
meter a retomada do desenvolvimento 
e da industrialização do Brasil, efeitos 
de longo prazo que, quando começam, 
demoram a ser revertidos. É um dos 
grandes desafios brasileiros, agora.

Igreja do Xingu se nacionaliza
A dinastia missionária dos Krautler sobre a maior pre-

lazia do mundo, a de Altamira, no Pará, chegou ao fim na 
semana passada, 80 anos depois do seu começo. Sua marca 
inicial foi em 1934, quando o austríaco Eurico Krautler a 
assumiu. E terminou no dia 23, quando o Vaticano 
aceitou a renúncia do seu sobrinho, Erwin, e ime-
diatamente designou para substituí-lo um brasilei-
ro, João Muniz Alves, que era vigário da comuni-
dade franciscana de São Luiz do Maranhão.

É uma história única, a de um bispo, que ocu-
pou o cargo por quase meio século, passá-lo a um 
sobrinho, também austríaco, que exerceria seu 
episcopado por outros 33 anos, afastando-se dele 
voluntariamente, por sua idade, de 76 anos, mas permane-
cendo na região como bispo emérito.

A prelazia se estende por área de 105 mil quilômetros 
quadrados, que excede, em 20 mil km2 o território da Áus-
tria, com um detalhe: 80% dos seus 400 mil habitantes se 
declaram católicos. É o resultado do trabalho catequético e 
apostólico dos dois bispos parentes. Mas há outro, que toca 

a sensibilidade de Roma: parte considerável da população 
atendida pelo trabalho missionário é de índios.

Dom Erwin deu atenção especial a eles, seguindo – em-
bora sob outra perspectiva – a diretriz do tio, que escreveu 

dois livros sobre os ocupantes primitivos da terra, 
verdadeiros trabalhos etnográficos. Mas se o bispo 
Eurico tinha do outro lado seringueiros e casta-
nheiros, seu sobrinho se defrontou com dois ins-
trumentos gigantescos da ocupação contemporâ-
nea da Amazônia: a Transamazônica, na década de 
1970, e a hidrelétrica de Belo Monte, no alvorecer 
do século XXI. Dom Erwin se colocou diante da 
grande obra como um autêntico missionário, dis-

posto a tudo para ser a voz dos nativos.
A sua posição foi reconhecida pelo novo papa, que o re-

cebeu em audiência e fez seu pronunciamento em favor dos 
índios, como se quisesse orientar o novo bispo para prosse-
guir a missão confiada a D. Erwin. A igreja do Xingu se na-
cionaliza agora, mas a marca é a mesma, do missionarismo 
disposto ao sacrifício por sua opção.

Guia da cabanagem
O governo do Estado devia 

reproduzir o catálogo da exposição 
Nas trilhas da Cabanagem, 

promovida pela secretaria de 
comunicação da Câmara dos 

Deputados como parte do projeto 
Histórias não contadas, do Centro 
Cultural da instituição, e distribuí-

lo em toda a rede pública de 
ensino na volta às aulas em 2016. 

Tenho reservas a algumas 
das considerações feitas na 
publicação, mas o trabalho 
iconográfico, muito bem 
editado, e o tom didático 
(mas não superficial) do 
texto avalizam a sugestão 
que faço. Seria um item mais 
consistente nas comemorações 
pelos 400 anos de Belém.
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MEU SEBO

Dedicatória de Passarinho
Jarbas Passarinho tinha 25 anos e 

era 1º tenente instrutor de artilharia, em 
abril de 1945, quando deu “ao aluno 
Pires”, também de artilharia no CPOR 
(Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva), em Belém, o livro Grandes 
Soldados do Brasil, do tenente-coronel 
Lima Figueiredo. Era a 4ª edição (296 
páginas), lançada pela Editora José 
Olympio no ano anterior.

Na dedicatória, Passarinho escre-
veu ao futuro engenheiro e empresário 
Otávio Pires, recentemente falecido: 
“como reconhecimento ao seu esfor-
ço, à sua dedicação e, até certo ponto, 
à sua vocação especializada” – certa-
mente, de artilharia.

Passarinho não comprou o livro:  
recebeu-o por oferta, em 1944 mes-
mo, do Departamento de Imprensa e 
Propaganda, o famoso DIP do Esta-
do Novo, que reprimia e remunerava 
(bem) intelectuais, inclusive de es-
querda e inimigos da ditadura do Es-
tado Novo. Getúlio Vargas foi o maior 
déspota esclarecido do Brasil. Daí a 
dificuldade de analisá-lo corretamen-
te olhando para uma única das suas 
faces. Ela tinha uma coleção delas.

Trindade oculta

Avancei com gosto sobre o álbum 
Paróquia da Trindade, 200 anos, que 
encontrei num dos sebos da cidade. Ti-
nha boa aparência: no formato, na capa 
dura, no papel e na diagramação. A pu-
blicação não tinha data, mas como co-
memorava o bicentenário da paróquia, 
deve ter saído no ano passado.

Mas foi uma frustração total para 
quem, como eu, vizinho bem próximo 
da igreja, foi coroinha do monsenhor 
Miguel Inácio (o mais duradouro e 
importante pároco da Trindade, igno-
rado no álbum) e do padre Cupertino 
Contente, além de presidente do Clube 
de Jovens da Trindade e auxiliar e ami-
go do padre Carlos Cardoso da Cunha 
Coimbra, o maior intelectual da paró-
quia (em todos os sentidos).

A reconstituição histórica não chega 
até eles. Derrama-se em fotos e texto, 
por um excesso de páginas, sobre figu-
ras atuais, concentrando-se em algu-

mas. Parece ser publicação promocio-
nal, muito mais do que um álbum da 
história de uma das mais importantes e 
ativas paróquias de Belém, reduto prin-
cipal de parte da sua classe média.

Um desperdício.

História com histórias

Sou da época em que se liam his-
tórias gerais da humanidade. A mais 
audaciosa delas foi escrita por Cesare 
Cantú em mais de 30 volumes. Tenho 
a coleção há mais de 50 anos. De vez 
em quando releio alguns capítulos mais 
próximos da época em que o autor vi-
veu. Têm o colorido do testemunho, a 
vivacidade da paixão pelo assunto e a 
picardia de quem não se deixa seduzir 
pelo canto de sereia da neutralidade..

Raros ainda se atrevem a essas 
aventuras enciclopédicas. Os trabalhos 
foram encurtando sua abrangência e 
a temática. Mas o que ganharam em 
mais precisão costumaram perder em 
qualidade de narração e relato. Mais do 
que isso: bitolados por um determinado 
“marco teórico” ou por um dogmatis-
mo ideológico, tiraram do aprendizado 
da história o seu melhor sabor. Quase 
por tautologia, por serem histórias.

Li muitos livros modernos sobre as 
guerras da antiguidade, alguns deles 
eruditos e impressionantes. Nenhum 
conseguiu me impressionar mais do 
que Homero, à frente de Heródoto (o 
tal pai da história), Políbio ou Tucidi-
des, também gigantes na arte de con-
tar histórias. Ninguém me conseguiu 
transmitir com mais realismo o que 
acontecia num campo de batalha entre 
guerreiros obrigados a lutar no corpo a 
corpo, que era, na verdade, armadura 
contra armadura.

A esquerda prestou um grande 
serviço ao saber humano, livrando-o 
da mitologia do herói, cultivada de 
Plutarco a Carlyle, e ainda repetida 
nos livros de ocasião, escritos para 
vender. A partir daí, porém, entrou 
numa rota de desserviço ao suprimir 
o homem do choque entre estruturas 
anônimas, conceituais, determinan-
tes “em última instância” (muitas 
vezes, sem o prudente acréscimo do 
próprio Marx à fórmula da determi-
nação econômica).

Os livros “progressistas” de histó-
ria costumam ser de uma sensaboria 
enervante e de clichês empobrecedo-
res. Afastam os leitores mais curiosos 
e interessados das suas páginas, que 
se abrem e se fecham com verdades 

refratárias à boa investigação dos 
fatos concretos gerados por homens 
de carne e osso.

Devo muito da minha paixão 
pela história, surgida quando ainda 
era moleque de calça curta, a autores 
como Monteiro Lobato, H. G. Wells, 
Will Durant, MacNall Burns, H. van 
Loon e Henry Thomas, de cuja A 
História da Raça Humana tenho 
todas as edições brasileiras e a se-
gunda americana. Elas começaram 

a sair em 1938, pela Editora Globo, a 
gaúcha, que a reimprimiu seis vezes 
até se decidir por uma segunda edição, 
em 1960.

Esta, a primeira que comprei num 
sebo, saiu em formato pequeno, exce-
lente, mas prejudicado pela precária 
colagem das páginas à lombada, sem-
pre sujeitas a se soltar. Já saiu pela Co-
leção Catavento, que, com a coleção 
Tapete Mágico, nos fez passear pelo 
tempo e espaço da sociedade humana. 
Passeio que prossegue até hoje, pelo 
que é, na leitura, tão importante quanto 
a compreensão do conteúdo do livro: o 
prazer superior que ela proporciona.

Por isso, deviam ser reeditados, ao 
invés de serem mantidos nos escani-
nhos da desmemoria, numa época em 
que os jovens se afastam dos livros, 
mais por culpa dos que deviam orientá
-los do que por qualquer forma maligna 
de má predisposição genética.
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memória
COTIDIANOdo

INCÊNDIO
A Palmeirinha era a padaria 

mais conhecida e popular do en-
tão bucólico bairro do Telégrafo 
Sem Fio. Alguns pensavam que 
era uma filial da suntuosa fábri-
ca Palmeira, uma das melhores 
confeitarias do país, que ficava 
no centro comercial de Belém, 
ponto de encontro da “melhor 
sociedade”, como se dizia.

Era de madrugada quando o 
fogo começou, pelos fundos do 
prédio da Palmeirinha, onde fi-
cavam o forno e a estufa. A po-
pulação de mobilizou para com-
bater logo o fogo com baldes de 
água. Os bombeiros, que eram 
voluntários, chegaram meia 
hora depois e conseguiram con-
ter as chamas, antes que elas se 
espalhassem.

Os donos do estabelecimen-
to comercial, da firma Bastos 
& Santos, tinham dois seguros 
para o prédio, da Guarani e 
da Tatiquara, que cobririam o 
prejuízo, calculado em 50 mil 
cruzeiros.

CONTRABANDO
O leiloeiro Filomeno Carva-

lho se preparava, naquela manhã 
de sábado, como de costume, 
para apregoar o lote mais pre-
cioso do leilão de mercadorias 
contrabandeadas apreendidas 
pela alfândega de Belém, consti-
tuído por várias caixas de uísque 
estrangeiro. Exatamente nesse 
momento surgiu um oficial de 
justiça. 

Ele trazia ofício do juiz (e fu-
turo desembargador) Oswaldo 
Pojucan Tavares, da 3ª vara cível. 
O magistrado comunicava ao 
delegado fiscal, Júlio Lira Neiva, 
que decidira suspender o leilão 
do uísque, iniciativa frequente 
naquelas ocasiões.

Excluído o líquido escocês, 
o pregão continuou com uma 
máquina de costura, pela qual 
nenhum dos presentes se inte-
ressou. A mercadoria seguinte, 
uma máquina de lavar comple-
ta e automática, americana, foi 
arrematada.

BELÉM
Cena da política paraense dessa época, 

às vésperas da realização de eleição para 
a prefeitura de Belém, em substituição a 
Celso Malcher, da oposição ao governa-
dor Magalhães Barata, segundo narrativa 
da coluna Vozes da rua, da Folha Vesperti-
na, de Paulo Maranhão, o maior inimigo 
dos “baratistas”:

“O consulado americano costuma 
projetar, gratuitamente, todas as terças-
feiras à noite, filmes cinematográficos no 
bairro da Cremação, justamente na vizi-
nhança do Diretório Distrital do PSD. O 
espetáculo congrega multidão de mora-
dores do bairro. O PSD designou esse dia 
e a mesma hora para a realização de um 
dos seus comícios.

Começaram os oradores a proclamar 
as qualidades do candidato, ou dizendo 
com exatidão literal, a por em relevo as 
virtudes do Sr. general Barata. Parecia que 
a numerosa assistência à projeção fazia 
parte do comício; mas logo, porém,  que 
aquele terminou a deserção foi completa. 

Os assistentes da fita, que tinham 
aceitado cartazes de reclames da candi-
datura pessedista, fizeram com eles to-
chas acesas e desfilaram, em pitoresca 
marcha ‘aux flambeau’, rumo ao local 
onde se efetuava uma reunião pró Lopo 
de Castro, à trav. 14 de Março, no sítio 
conhecido por Coréia. E os vivas ao Sr. 
Lopo de Castro, que se tinham iniciado 
antes da dispersão, continuaram pelo ca-
minho que conduzia aos festejos do can-
didato da Coligação”.

Algumas observações adicionais sobre 
esse texto:

1– Os Estados Unidos ainda utiliza-
vam a via cultural para expandir sua in-
fluência e disseminar o “american way of 
life”, opção sufocada pelo seu militarismo 
e expansão imperial belicosa.

2 – Na Belém de então ainda havia sí-
tios no perímetro urbano.

3 – Barata seria novamente derrota-
do em Belém, a “cidade heroica”. Lopo 
de Castro se elegeu prefeito da capital 
paraense.

Em 1957

PROPAGANDA

A rádio em cima 
do lance

Um mês antes da Copa do 
Mundo de 1962, na qual o 
Brasil se tornaria bicampeão 
mundial, novamente invicto, 
a rádio Guajará ia cobrir o 
amistoso da seleção nacional 
contra a de Portugal, no 
Maracanã, no Rio de Janeiro. 
A transmissão seria direta, sob 
a responsabilidade de Jayme 
Bastos, com patrocínio exclusivo 
do guaraná Simões, um dos 
muitos que nasceram em Belém. 
A Guajará, da família Lopo 
de Castro, apresentava quatro 
programas esportivos diários.
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MISS
A amazonense 

Terezinha Morango 
foi uma das mulheres 
mais bonitas do país. 
Nesse ano ela acu-
mulou quase todos os 
prêmios de beleza: do 
seu Estado, o título de 

Rainha da Cinelândia, o de 
Miss Brasil, numa época em 
que essa promoção tinha mui-
to prestígio. Só ficou em 2º lu-
gar no Miss Mundo, concurso 
realizado em Long Beach, na 
Flórida. Só ficou em seguindo 
lugar no miss Mundo. “La” 
Morango passaria dois dias 
em Belém, a convite da As-
sembleia Paraense, então pre-
sidida por Nicolau da Costa.

BARULHO
Os comerciantes estabe-

lecidos na avenida Presiden-
te Vargas, entre Santo Anto-
nio e Gaspar Viana, foram 
à polícia protestar contra o 
barulho diário e demorado 
que era espalhado a partir da 
sede do PRP, com seu dire-
tório nos altos do Café Ca-
rioca. O alto falante dos in-
tegralistas de Plínio Salgado 
em Belém era utilizado em 
propaganda política. 

Os comerciantes descon-
fiavam que os perrepistas 
“tinham carta branca para 
berrar à vontade, perturban-
do desta maneira o espírito 
público, por sua vez já azu-
crinado por outros aparelhos 

idênticos que de auto per-
correm a cidade em propa-
ganda comercial”.

Belém sempre foi a capi-
tal do barulho. A zoeira in-
fernal apenas aumentou.

REMO
O Clube do Remo, que era 

o dono do “bola ao cesto”, apli-
cou um “alarmante escore” de 
75 a 30 sobre o São Domin-
gos, numa das rodadas do 
campeonato juvenil de fu-
tebol. Edir Paiva, que era o 
cestinha da 
competição, 
fez metade 
dos pontos 
dos azuli-
nos: 37.

VAI-E-VEM
A Folha anotava a chega-

da do Rio de Janeiro, ainda a 
capital federal, pelo paquete 
Itambé (um dos famosos “Itas 
do Norte”), a senhora Helena 
Esquiros Coelho, viúva do 
ex-governador João Coelho, 
“saudoso estadista, cuja ação 
no governo libertou a terra 
comum de uma política de 
ódios e violências brutais”.

Já o bota-fora no cais do 
porto foi para Francisco dos 
Santos Amaral, “conhecido 
industrial paraense e vice
-presidente do Automóvel 
Clube do Pará”. Ele embar-
cou com toda a família no 
navio Hildebrand para visi-
tar o pai em Portugal.

FOTOGRAFIA

O canal da Tamandaré
O canal da Tamandaré, que substituiu o igarapé do Piri, foi a maior intervenção 

nas grandes drenagens de Belém até então. Uma concepção posta em questão, mas 

que permanece até hoje, realização da engenharia paraense, comandada por Otávio 

Pires, dono da Conama (e citado na seção Meu Baú) para o DNOS, autarquia federal 

já extinta. A obra devia ser inaugurada como parte das comemorações dos 350 

anos de Belém, em janeiro de 1965, mas atrasou. Como quase tudo no Grão Pará.
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MEIO SÉCULO DE JORNALISMO

Quando a Vale prometia
que não destruiria Carajás

A desorganização da paisagem no 
quadrilátero ferrífero de Minas 
Gerais pelas empresas de mine-

ração tem sido tão intensa que provocou 
versos indignadamente melancólicos do 
mais famoso dos habitantes de Itabira, o 
poeta Carlos Drummond de Andrade. 
Seus leitores devem ter ficado comovidos 
pela sua visão inconsolável da destruição. 
É provável que a Companhia Vale do Rio 
Doce, a maior das empresas em atividade 
no quadrilátero, também deve ser consu-
midora dos versos de Drummond. Mas 
certamente é por motivos mais prosaicos 
que ela está anunciando o seu propósito 
de não repetir na Serra dos Carajás a de-
vastação causada em Itabira.

A mineração no quadrilátero ferrí-
fero foi predatória não apenas ecologi-
camente. Ela também causou profundos 
prejuízos econômicos. Como lembra o 
geólogo mineiro Francisco Fonseca (au-
tor de um importante livro, As reservas 
minerais e o futuro da humanidade), no 
início da extração do minério de Itabi-

ra “a fração fina não era vendida e sim 
estocada em grandes pilhas próximas à 
mina para uso futuro. Hoje a fração fina 
é a mais procurada e as pilhas foram 
vendidas. Mas não inteiramente. Uma 
boa fração foi arrastada pelas águas plu-
viais e ainda pode ser identificada pela 
sua cor escura, nas praias dos rios, a de-
zenas de quilômetros de distância”.

A extração do minério consumiu 
montanhas e provocou o despejo de mi-
lhões de toneladas de rejeitos, sem mui-
tos critérios ou preocupação com a in-
tegridade do meio ambiente. Hoje, para 
guardar esse lixo mineral, a Vale do Rio 
Doce é obrigada a construir enormes 
barragens, do porte das hidrelétricas 
médias, que estão lhe exigindo agora um 
bilhão de cruzeiros de investimento [se-
riam pouco mais de 60 milhões de reais 
em valores de hoje, o que dá uma ideia da 
irrelevância desse investimento].

A empresa deve continuar a gastar 
muito para tentar reparar os males que 
causou à região, mas sua marca é profun-
da. Há um sentimento fortemente enrai-
zado entre os habitantes de Itabira de que 
o minério vai se esgotar e poucos benefí-
cios ficaram retidos ali. Restam-lhes bu-
racos e uma paisagem agredida.

A CVRD procura atenuar esses preju-
ízos e recompor a sua imagem, mas agora 
a sua preocupação maior é evitar o sur-
gimento dos mesmos problemas na área 
aonde ela vai repetir idêntico processo 
iniciado há vários anos em Minas.

Nesta semana passou por Belém o 
Geamam (Grupo de Estudos e Assesso-
ria sobre Meio Ambiente), formado por 
nove cientistas que a CVRD reuniu, a 
fim de dispor de um conselho consultivo 
sobre questões ecológicas. São nomes fa-
mosos, como os do geomorfologista Aziz 

Ab’Saber, o especialista em agricultura 
tropical Paulo Alvim, o botânico João 
Mursa Pires, o ecólogo João Cândido de 
Melo Carvalho, o geneticista Warwick 
Kerr, o geólogo Ítalo Falesi, o climatolo-
gista Ângelo Paz de Camargo e o briga-
deiro Pedro Paulo Frazão de Lima, tendo 
na secretaria um funcionário da Vale, 
Agripino Abranches Viana.

Esse gruo foi criado há menos de um 
ano e, antes desta viagem à Amazônia,  
fez uma reunião no Rio de Janeiro, além 
de uma excursão a Minas e Espírito San-
to. Foi conhecer a mina, a ferrovia e o 
porto por onde a CVRD escoa a sua pro-
dução de ferro. Nesta semana, visitou a 
Albrás-Alunorte, Carajás e trechos da 
ferrovia que levará o minério até o lito-
ral maranhense. No retorno, aprovará 
um manual contendo normas gerais so-
bre conservação dos recursos naturais, 
que a empresa promete aplicar através 
de comissões internas de meio ambiente 
(as Cimas).

BONS PROPÓSITOS
OU APENAS PROPAGANDA?

A principal finalidade desse grupo, 
porém, é sugerir medidas que preser-
vem o ambiente ecológico de Carajás da 
grande mineral que vai ser desenvolvida 
no local, fazendo também uma avalia-
ção crítica do que já está sendo feito na 
área. O grupo não tem função executi-
va nem poder normativo: apenas reco-
menda. Mas a Vale assegura que levará a 
sério tudo o que disser, aplicando o que 
for possível.

A empresa jura sinceridade de propó-
sitos e o grupo todo parece acreditar nela. 
Permanecem, contudo, as inquietações. 
Durante a palestra do chefe do Distrito 
Amazônia da Docegeo, Breno Augusto 

De certa forma este texto é premonitório. Eu o 
escrevo em agosto de 1981, publicando-o na página 
dominical que escrevia em O Liberal, sob o título de 
Jornal Pessoal, página que remontava a 1972, em A 
Província do Pará. Foi depois de excursão de cinco 
dias por todos os empreendimentos que a então estatal 
Companhia Vale do Rio Doce implantava no Pará.
Alguns problemas, que começavam a se manifestar, 
evoluíram para agressões graves à natureza. 
Perspectivas melhores, que se delineavam, não 

seguiram em frente, como o próprio grupo de cientistas 
arregimentados pela Vale para funcionar como sua 
consciência crítica, que acompanhei nessa primeira 
viagem por Barcarena, Carajás e Trombetas. O Geamam 
foi um sonho de noite de verão. Não existe mais.
Reproduzo esta matéria com a sensação de que já 
então, 35 anos atrás, apontava os fatos da realidade 
que, até hoje, os responsáveis teimam em esconder, 
manipular ou minimizar. Vemos no que está dando, 
como o desastre de Mariana, em Minas Gerais.



JORNAL PESSOAL Nº 599 • DEZEMBRO DE 2015 • 2ª quiNZENA -15

dos Santos, os integrantes do grupo ouvi-
ram a queixa de que a Mineração Rio do 
Norte, empresa coligada da CVRD, não 
pôs em execução o projeto original de 
preservação do meio ambiente por consi-
derá-lo muito caro.  A Rio do Norte, que 
explora as jazidas de bauxita de Oriximi-
ná, precisaria encontrar um lugar para 
depositar os rejeitos inaproveitáveis.

Foi-lhe recomendado construir um 
depósito artificial, protegido e barrado, 
no qual despejaria esse material estéril. 
Mas como esse projeto exigiria muito di-
nheiro, a empresa preferiu jogar os rejei-
tos no lago Batata, que fica a 20 quilôme-
tros do rio Trombetas e constitui um belo 
ambiente natural. Uma área de 500 por 
1.500 metros está sendo sedimentada por 
esse material sólido. Se continuar assim, 
o lago irá morrer e o rio estará ameaçado 
de ser poluído. Como o volume de pro-
dução da MRN passará de 3,5 milhões 
para oito milhões de toneladas, o proble-
ma se tornará ainda mais grave. Atingirá 
a plena caracterização de crime. 

A Rio do Norte decidiu então contra-
tar os serviços de consultoras especializa-
das e três delas, norte-americanas, estão 
voltando à conclusão inicial: depositar 
os rejeitos às proximidades da mina. Só 
que a volta, agora, será muito mais cara 
do que se a empresa tivesse trilhado o ca-
minho certo desde o início.

No Trombetas, além do rejeito, há ou-
tro problema: o do pó. Para uma produ-
ção de 3,5 milhões de toneladas de bauxi-
ta lavada e seca, chegam ao ar 10 milhões 
de toneladas de poeira. Trata-se de poeira 
ácida, que afeta a vida vegetal, a vida ani-
mal e também a vida humana em uma 
distância mínima de dois quilômetros. É 
impossível evitá-la?

SOLUÇÃO FÁCIL:
DERRUBAR ÁRVORES

Já antes da palestra na Docegeo, du-
rante a visita à Albrás-Alunorte, tam-
bém uma empresa coligada da CVRD, 
os integrantes do Geamam puderam 
observar outros exemplos dessa irracio-
nalidade pragmática. Alguns cientistas 
ficaram indignados ao observar as cla-
reiras abertas para abrigar acampamen-
tos e outras obras: toda a mata antes 
existente foi derrubada.

“É assim mesmo: as empreiteiras que 
trabalharam no começo não foram fisca-
lizadas e para elas é mais fácil e rentável 
desmatar do que tentar uma solução mais 
criativa”, explicava um técnico.

Uma tentativa de remediar o mal ser-
viu para irritar ainda mais alguns cientis-

tas: derrubada a vegetação nativa, em seu 
lugar foram plantadas mudas de flam-
boyant: “Por que, com tanta árvore aqui 
mesmo, foram logo buscar uma espécie 
exótica? Preocupam-se só com a sombra, 
não com o ambiente”, reclamou um dos 
membros da equipe.

Mais graves do que essas agressões 
paisagísticas, porém, é o desmatamento 
no interior dos 2.578 hectares que serão 
usados como áreas de preservação do 
meio ambiente do distrito industrial de 
Barcarena. “Nessa área há apenas alguns 
poucos refúgios de mata nativa cercados 
de vegetação secundária, capoeira e tre-
chos já sem qualquer cobertura, onde as 
serrarias foram buscar madeira e as em-
preiteiras, cascalho.

Essa área seria muito importante para 
a vida das 70 mil pessoas que são espe-
radas como moradores do núcleo urbano 
que se formará junto às fábricas da Albrás 
e da Alunorte. A cada ano serão deposita-
dos 1,5 milhão de toneladas de rejeitos da 
fabricação de alumina num lago de lama 
que ocupará pouco mais de mil hecta-
res. Não haverá nas áreas dos projetos de 
alumina e alumínio problemas parecidos 
aos da área de bauxita no Trombetas? Se 
houver, serão infinitamente maiores por 
causa da concentração populacional.

TENTANDO EVITAR
NOVA DESTRUIÇÃO

Para integrantes do Geamam, esses 
contatos preliminares foram apenas a 
preparação para sua principal excursão, 
feita na terça e na quarta-feira a Cara-
jás. As transformação que ali ocorrerão 
quando o conjunto de empreendimen-
tos idealizados pelo governo estiverem 
implantados podem ser previsíveis, mas 
dificilmente alguém conseguirá visuali-
zá-los plenamente. Serão muito amplos, 
complexos e profundos.

Sob certo prisma, essa falta de am-
plitude nos conhecimentos é até justi-
ficável: os geólogos da Vale evitaram as 
iniciativas que implicariam ações mais 
diretas sob o ambiente, utilizando mé-
todos indiretos para obter informações, 
como a sísmica. Sempre que possível, 
preferiram coletar amostras nos igara-
pés, para onde o material escorre nor-
malmente, do que fazer perfurações. As 
marcas do trabalho de pesquisa geológi-
ca, que existem, ainda não são danosos a 
Carajás, embora em alguns casos pudes-
sem ser evitados.

Se essa estreiteza de conhecimentos é 
compensada, no caso dos trabalhos na ser-
ra, pela preocupação dos geólogos em não 
afetar o meio ambiente, na delimitação do 
traçado da ferrovia chega a ser injustificá-
vel. Nos debates, foi destacado o fato de 
que mesmo agorta, quando a ferrovia Ca-
rajás-Ponta da Madeira já está em constru-
ção, pouco se conhece sobre a estrutura do 
subsolo da área por onde ela passa. Alguns 
trechos são especialmente complexos.

Os cientistas, de qualquer maneira, 
encararam com tolerância tais lacunas. 
O que os preocupa mais é a formação de 
uma zona de proteção ao redor de Cara-
jás e a adoção de cuidados na prevenção 
da erosão e no tratamento dos rejeitos.

Uma das recomendações que será fei-
ta à CVRD será no sentido de que deve 
preservar as amostras do ecossistema 
que existem no topo das serras. Ali, nas 
nascentes de pequenas drenagens, existe 
uma vegetação de palmeiras e arbustos de 
grande valor paisagístico. Debaixo dessa 
vegetação não há minério de ferro, mas, 
se não houver recomendação expressa, 
esses ambientes poderão ser destruídos. 
Num deles as palmeiras foram cortadas, 
restando apenas os arbustos.

O fundamental é a formação de uma 
zona de proteção ao redor do conjunto 
de serras, segundo a opinião dos cien-
tistas. Quando se anunciou que 800 mil 
hectares seriam mantidos como reserva, 
houve forte reação dos proprietários ru-
rais da área. Se o projeto for executado, a 
reação será ainda maior, mesmo porque 
alguns dos que protestam acusam a Vale 
de pretender entregar essas terras a gru-
pos estrangeiros.

A companhia diz que a incompreensão 
é a mesma dos que interpretaram o surgi-
mento das barragens de retenção dos rejei-
tos em Itabira como prova de que a CVRD 
passaria a explorar hidrelétricas. Mas essa 
polêmica germinante dá uma ideia de 
como serão as controvérsias quando Ca-
rajás começar a adquirir os contornos de 
um grande empreendimento.

CRITÉRIO DA PRESSA
DETERMINA A MINERAÇÃO

No meio de um debate, surpreso com 
a carência de informações, o ex-diretor 
do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia), Warwick Kerr, lembrou 
que antes da corrida para a Sibéria fo-
ram contratadas duas mil pessoas para 
estudarem a região durante 10 anos, 
“para ter um roteiro à mão”. Na Amazô-
nia, respondeu Breno dos Santos, se isso 
foi possível, já não o é mais: “às vezes as 



Narcotráfico internacional
está se instalando no Pará?

coisas mudam a cada 15 dias entre uma 
e outra visita que fazemos”, disse ele. “Já 
se fez muita coisa de errado com a me-
lhor das intenções”.

Em seu livro, o geólogo Francisco 
Fonseca mostra como o “capitalismo 
mercantilista de curto prazo” afeta a mi-
neração, por se interessar apenas pelos 
dados necessários ao cálculo do lucro, 
que dão a rentabilidade do investimento 
em uma mina. “Para isto precisa saber 
apenas: 1) se existem reservas que garan-
tam extração por um prazo que nunca 
ultrapassa vinte anos (geralmente é me-
nor); 2) qual o investimento necessário 
para extrair o mineral no maior volume 
possível de colocar no mercado; 3) qual o 
custo de produção”.

Levantados esses dados, acrescenta 
Fonseca, “as equipes de engenheiros e 
economistas estão aptas a planejar a di-
lapidação de uma jazida, a curto prazo, 
garantindo uma boa rentabilidade do in-
vestimento. Fazem isso com a consciência 
mais tranquila do mundo, convencidas de 
que o projeto trará muito benefício para a 
comunidade. Se alguém criticasse a men-
talidade adotada (o que nunca acontece) 
se mostrariam legitimamente surpresos e 
indignados. Considerações tais como: a 
disponibilidade da reserva para um futu-
ro mais remoto, a abundância absoluta do 

mineral na crosta terrestre, os usos finais 
a que se destina o mineral, a ocorrência 
de minerais associados que possam ser 
aproveitados, mas não tenham influência 
positiva nos lucros, e a necessidade que 
as gerações futuras possam vir a ter desse 
mineral são consideradas tão irrelevantes 
que não passam pela cabeça de homens 
pragmáticos”.

Completa Francisco Fonseca: “Muitos 
desses pensamentos devem ocorrer a en-
genheiros, geólogos e economistas envol-
vidos em projetos de mineração. Talvez 
até sejam discutidos, a nível de conversa 
de botequim, mas jamais são levados a 
sério quando da elaboração de um proje-
to, inclusive por medo do ridículo, tal é o 
peso da ideologia oficial”.

PROPOSTAS SÃO
UTOPIA DELIRANTE

Essa ideologia predadora, que parece 
atingir sistemas distintos (a Rússia, por 
exemplo, está esgotando suas reservas de 
fosfato), pode dar a roupagem de utopia 
delirante a certas propostas que alguns 
integrantes do Geamam estão dispostos 
a fazer. Com sua letra miúda, o dr. Kerr 
anotava numa folha de papel, enquan-
to ouvia a palestra de Breno dos Santos, 
itens como a fixação de uma faixa de 50 
quilômetros de cada lado da ferrovia Ca-

rajás-Ponta da Madeira (seriam 90 mil 
quilômetros quadrados) como área de 
preservação, quando o prospecto oficial 
determina a utilização dessas terras para 
a produção de biomassa com fins ener-
géticos. Ou mais diretamente: produção 
de álcool, em grande parte destinado à 
exportação.

Outro cientista se preocupava em 
que as populações instaladas nos princi-
pais trechos da ferrovia pudessem ter o 
direito de escolher o modo de vida que 
querem adotar e fossem ajudadas pela 
CVRD.  Essa reivindicação é particular-
mente cara aos habitantes de São Luís, 
que tiveram suas terras desapropriadas 
sob uma forma que o dr. Kerr considera 
violenta e injusta. Mas a Vale já conside-
ra uma tarefa enorme construir e operar 
a ferrovia: o uso das suas margens deve 
ficar para o governo – que tem seus pró-
prios planos.

Os cientistas, em cinco dias de excur-
são, puderam, na verdade, apenas montar 
um esquema de raciocínio, suficiente, no 
entanto, para revelar questões complexas 
e vitais. Em três anos, a mina de ferro já 
estará em atividade. Até lá, a Vale precisa-
rá dar testemunhos concretos de que seu 
propósito de não repetir Itabira é mesmo 
profundo e sincero. É o que os membros 
do Geamam prometem cobrar.

Em dezembro o Pará passou a fazer parte da rede de alta 
tecnologia do tráfico internacional de drogas, sob o coman-
do da Colômbia, com a apreensão de um mini-submarino, 
que estava sendo construído na costa da Vigia, a menos de 
80 quilômetros de Belém.

Desde 1993 os traficantes colombianos de droga, que pro-
duzem 60% da cocaína em circulação pelo mundo, utilizam 
pequenos submarinos para escapar à vigilância dos governos. 
Até 2011, perderam 65 dessas embarcações, mas o investimen-
to – de um milhão de dólares só com o custo dos submarinos 
– é compensado pela maior eficiência desse recurso. As auto-
ridades colombianas estimam de que de cada 10 submarinos 
construídos, apenas dois são localizados e recolhidos.

A apreensão feita no Pará merece registro especial. O Es-
tado foi escolhido para ser um local de montagem do subma-
rino, não apenas de passagem, tanto para economizar tempo 
quanto por já haver uma base instalada no Estado, incluindo 
provavelmente estoque de cocaína armazenada e laborató-
rio de refino. A embarcação é das mais modernas, concebida 
para uma viagem mais demorada e exigente.

O submarino pode submergir por inteiro e permanecer 
mais tempo debaixo da água, tornando mais eficiente o des-
pistamento no mar ou pelo ar, por sua completa invisibili-

dade. Tudo para estabelecer uma nova rota para os Estados 
Unidos, que tem na Colômbia o fornecedor de mais de 90% 
da cocaína consumida no país. Ao invés do Pacífico, intensa-
mente patrulhado, o Atlântico.

A operação realizada pela polícia civil foi um sucesso 
porque chegou ao local da construção quando a embarcação 
já estava pronta, mas talvez fosse ainda mais bem sucedida 
se os policiais tivessem esperado para prender os homens 
envolvidos no trabalho (talvez 15) e os traficantes, além da 
droga. Para isso, porém, deviam contar com aparato maior e 
mais retaguarda de inteligência. Parece que sequer consulta-
ram a Marinha, mais aparelhada para esse tipo de investida.

Teriam se precipitado ou foram vítimas da surpresa? 
Receberam a informação de fora ou dos moradores da área 
próxima ao local, no mangue do litoral da Vigia, e não se 
preparam suficientemente para o que iriam encontrar?

As perguntas têm que ser bem respondidas – e logo. O 
narcotráfico internacional penetra cada vez mais no Pará e 
isso está muito longe de ser bom. É péssimo. Se o narcotrá-
fico internacional está investindo pesado no Pará, significa 
que usará sua capacidade de corromper e comprar a adesão 
de autoridades, um cacife muito superior ao desse tipo de 
transação em prática no Estado.


