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Como seria se o Pará se tornasse indepen-
dente e constituísse uma nação? Como 
seria se toda a Amazônia o acompanhas-

se nessa aventura? Teriam condições de viver 
dessa forma? Viveriam melhor ou pior do que 
dentro da federação brasileira?

Essas perguntas são feitas há muito tempo, 
mais do que se costuma imaginar, mas não en-
contraram ainda respostas satisfatórias. Nem 
mesmo costumam ser formuladas abertamente. 
A federação é uma cláusula pétrea da constitui-

ção federal. Não pôde ser tocada pelos consti-
tuintes de 1988, por ser um pressuposto da uni-
dade nacional. 

No entanto, a dimensão continental da Ama-
zônia e certos componentes comuns aos seus Es-
tados, em torno de sua condição colonial, como 
fronteira das deliberações nacionais superiores, 
devia tornar o exercício dessa hipótese uma prá-
tica comum. É evidente a insuficiência da forma 
federativa de organização do Brasil para as suas 
regiões dominadas. Qual a alternativa essa mol-

FEDERAÇÃO

Por que não sem ela?
A forma federativa de organização do Brasil é cada vez mais questionada, 

embora seja uma condição imposta a todos pela constituição federal. 
Ela não consegue impedir o agravamento das desigualdades regionais 
num país de dimensão continental, como o nosso. O que fazer então?
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dura constitucional, capaz de evitar de 
fato a permanência – e o crescimento – 
das disparidades inter-regionais?

Com o propósito de estimular essa 
indispensável reflexão, reproduzo a 
seguir dois textos. O primeiro está 
circulando pela internet como provo-
cação à insubmissão dos brasileiros. O 
segundo é um texto que publiquei em 
1981 no meu Informe Amazônico, an-
tepassado deste jornal que só durou 12 
números. Espero que consigam atrair o 
interesse e a participação dos leitores.

 
UM ESTADO 

PARASITÁRIO
 

Na aula de hoje vamos aprender ma-
temática! Qual o produto da operação 
onde temos 26 Estados somados a um 
parasita? O resultado é uma União 
Sem-Futuro! Ensine esse cálculo àque-
le seu amigo que adora passar vergonha 
fazendo propaganda da União Sem-
Futuro e diz que isso é ser “patriota”. 
Qual o remédio para a cura do para-
sita? O remédio se chama “direito de 
secessão”, ou “direito de autodeter-
minação dos povos”, que é um direito 
internacional reconhecido pela ONU, 
mas internamente respeitado apenas 
por alguns países que são verdadeira-
mente democráticos e livres, e ignora-
do pelos países de regimes autoritários 
disfarçados de democracia.

A constituição federal brasileira re-
conhece o direito de autodeterminação 
dos povos no seu artigo 4º inciso III, 
mas apenas internacionalmente, e não 
dentro do seu próprio território. Isso 
mesmo que você leu! Existe um direito 
expresso na constituição de 1988 que é 
reconhecido somente para quem não 
mora no Brasil, e vedado para quem 
mora aqui. Não é inacreditável? Parasi-
tas não são bobos, ele não criaria uma 
constituição que pudesse cessar o seu 
parasitismo no futuro.

É comum muitas pessoas acharem 
que secessão dos Estados-membros é 
um tema inconstitucional devido ao 
artigo 60 parágrafo 4º inciso I que é 
cláusula pétrea e diz:

§ 4º Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado;

Entretanto, o que esse inciso quer 
dizer é que o país não pode deixar de 

ser uma federação para se transfor-
mar em um Estado unitário, acabando 
com autonomia dos Estados-membros. 
Nada tem a ver com o “formato” do 
país. A secessão não viola esse inciso, 
já que o desmembramento de um es-
tado não altera a forma de Estado da 
República Federativa do Brasil, pois ele 
continua sendo uma federação.

Por mais que você ame o seu país, 
ninguém tem o direito de obrigar os 
outros Estados a permanecerem dentro 
dele, muito menos a amá-lo. O direito 
de secessão é a evolução e o amadure-
cimento da democracia. Atualmente 
temos muitos Estados no mundo, mas 
nem todos são Estados-Nação. Só res-
peitando o autodeterminismo dos po-
vos é que essas nações poderão brotar 
com seus próprios símbolos e hinos, 
se desvencilhando do formato políti-
co-territorial definido pelos tiranos e 
ditadores do passado mediante guerras 
e mortes que ignoravam a vontade po-
pular. Na era da democracia, nenhum 
Estado-membro pode ser obrigado a 
permanecer parte da União e ser priva-
do do direito de se autogovernar.

Como aplicar o remédio para a 
cura do parasita? O parasita colocou 
a expressão “união indissolúvel” no 
primeiro artigo da CF. Para remover 
esse texto é necessário proposta de 
emenda constitucional iniciada por: 
- 1/3 dos membros da Câmara ou do 
Senado;

- do presidente da república;
- ou de mais da metade das Assem-

bleias Legislativas, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa 
de seus membros.

Caso o STF insista na ideia de 
inconstitucionalidade da PEC, aí 
é preciso partir rumo a uma nova 
Constituição.

Então é necessário pressionar os 
deputados federais e senadores do 
seu Estado para que eles deem início 
à PEC. Para entrar em contato com 
os deputados federais, acesse:  http://
www2.camara.leg.br/participe/fa-
le-conosco/fale-com-o-deputado 
Para entrar em contato com os se-
nadores, a c e s s o : h t t p : / / w w w 2 5 .
s e n a d o . l e g . b r / w e b / s e n a d o r e s . 
Mas não se esqueça, contar com a boa 
vontade do próprio parasita para resol-
ver o problema seria ingênuo. O maior 

prejudicado com a descentralização 
seriam eles mesmos, e é óbvio que os 
deputados federais e senadores, como 
não são representantes do povo e sim 
representantes dos seus próprios in-
teresses, irão ignorar o tema o tanto 
quanto puderem.

Por esse motivo, além da pressão 
interna que deve-se fazer em Brasília, 
é preciso uma força externa, e para isso 
é necessário pressionar as Assembleias 
Legislativas estaduais para atuarem em 
favor da causa, realizar plebiscitos po-
pulares e buscar reconhecimento inter-
nacional da soberania do novo Estado 
independente.

Apoie os movimentos que pedem 
pelo reconhecimento do direito de 
secessão: 

Movimento O Sul é o Meu País
Movimento São Paulo 
Independente
Movimento República de São Paulo
São Paulo Livre
O Rio Grande é o MEU PAÍS
Meu País é o Rio Grande
Republica Rio Grandense, 
meu pago
Frente de Libertação da 
República Catarinense – FLRC
O Rio é o Meu País
Movimento Nordeste Independente
GEAPI - Grupo de Estudo 
e Avaliação Pernambuco 
Independente

GUERRA 
DECLARADA NO PARÁ

Irredentismo: movimento nacional 
que tem por finalidade a recuperação 
de territórios anteriormente possuídos. 
Baseia-se no princípio da nacionali-
dade e supõe a identificação da nação 
com o Estado.

Na véspera da última visita feita ao 
Estado pelo senador Jarbas Passarinho, 
em janeiro [de 1981], o Pará se apre-
sentava “irredento”. As empresas amea-
çavam parar as suas atividades durante 
um dia, em protesto contra a anuncia-
da redivisão do Estado. Os empresários 
se mobilizavam para realizar passeatas 
em praça pública, toques de sirene so-
ariam em todas as fábricas, dobrados 
de sinos nas igrejas. Um dos mais res-
peitados intelectuais da terra divulgara 
um manifesto “neocabano”, lembrando 

a revolta popular de 1835. Atendendo 
à sua conclamação, hordas de “caba-
nos espirituais” se ofereciam ao embate 
contra a tirania do governo federal.

Sentindo o ambiente, o senador Pas-
sarinho disse aos seus superiores em 
Brasília que o Pará se encontrava “ir-
redento”. A expressão foi cunhada com 
o cuidado etimológico próprio de Pas-
sarinho, porém, talvez, a expressão não 
expresse rigorosamente a verdade.  Fal-
taria, para caracterizar o irredentismo 
paraense, a identificação da nação com 
o Estado. Hoje, o Estado se declara ele 
próprio a nação, reduzindo-a a figura 
de retórica, muito usada nos parlamen-
tos – e só aí. Os paraenses, ademais, 
não querem recuperar território algum: 
simplesmente não desejam perdê-lo.

VORACIDADE ANTIGA

A possibilidade dessa perda é sen-
tida há muito tempo, antes mesmo de 
começarem a circular notícias sobre 
o desmembramento de parte do Pará 
para a criação de um território federal, 
o de Carajás, e de um Estado, o de To-
cantins. Na verdade, a primeira perda 
territorial do Pará, na fase republicana, 
aconteceu em 1943, com a criação do 
Território Federal do Amapá, que co-
meu expressiva parcela de terras a nor-
deste do Estado.

Vivia-se o Estado Novo e, autos-
suficiente, o governo federal não fez 
consulta alguma ao Estado, nem o in-
denizou pela perda, apesar do antece-
dente amazonense: em 1910, o governo 
do Amazonas contratou Rui Barbosa 
para que ele conseguisse indenização 
da União pelo desmembramento do 
território que hoje constitui o Estado 
do Acre. Em 1954, o Supremo Tribunal 
Federal mandou a União pagar a inde-
nização ao Amazonas. O Pará, no en-
tanto, não reclamou pela perda.

Também não protestou quando, 
em 1971, através de um simples decre-
to-lei, a União assumiu o domínio de 
uma faixa de terras de 100 quilômetros 
de cada lado das estradas que estivesse 
construindo, fosse construir ou apenas 
tivesse projetado na Amazônia. Graças 
a esse dispositivo, o representante fun-
diário da União, o Incra, se tornou o 
administrador de 65% das terras devo-
lutas que antes pertenciam ao Estado.

Desde então o Pará não deixou de 
acumular rancores e de reclamar do 
tratamento discricionário e discrimi-
natório que a União lhe dispensa. Num 
artigo de jornal, o advogado Octávio 
Meira, integrante de uma tradicional 
família local, foi mais atrás no tempo 
nesse queixume. Ele mostrou que o 
Pará sempre foi tratado como colônia 
do poder central, mesmo após a procla-
mação da independência ou a instau-
ração da república. O governo central 
sufocou o cultivo de cana de açúcar ao 
proibir a instalação de usinas. Depois, 
promoveu a transferência dos cafezais 
para o sul do país, impedindo que eles 
voltassem à região de origem.

Fenômeno semelhante ocorreu com 
o cacau, planta nativa da qual o Pará foi 
grande produtor até o início do século 
XIX, e com a borracha. O procedimen-
to se repete até os nossos dias com a 
juta, boicotada pelas autoridades fede-
rais, que preferem autorizar a importa-
ção da fibra asiática antes mesmo de se 
caracterizar uma falta de oferta interna.

Mesmo sem essa dimensão históri-
ca, os empresários paraenses, juntando 
exemplos mais contemporâneos, che-
garam à conclusão de que a União vem 
sugando as riquezas do Estado sem 
dar-lhe compensações. Ao contrário, 
sempre que pode prejudica os seus in-
teresses, favorecendo Estados Vizinhos 
competidores. 

“Chegou a hora de 
reunirmos todas as 
lideranças e irmos 

para as ruas promover 
algo estrepitoso. Não 

podemos mais esperar”, 
proclamou, uma semana antes da che-
gada de Passarinho, o presidente do 
Centro das Indústrias do Pará, Irapuan 
Sales Filho.

A paciência dos empresários pode 
ter acabado. “Não mais adianta expe-
dir telex, elaborar documentos, enviar 
delegações a Brasília, porque só temos 
sido embromados e o Pará espoliado”, 
sentenciou o presidente do Clube de 
Diretores Lojistas, José do Egito Soares. 
Sua irritação, como a dos demais in-
dustriais que participaram de sucessi-
vos encontros nos dois primeiros meses 
do ano, chegou ao ápice com o anúncio, 
sem endosso oficial, mas também sem 

desmentido, do desmembramento do 
sul do Pará para a criação do território 
de Carajás e do Estado do Tocantins.

INTERESSES ESCUSOS

A federalização da província mine-
ral de Carajás atenderia ao interesse de 
Brasília de ter absoluto controle sobre 
uma área excepcionalmente rica em 
minérios, cuja exploração econômica, 
feita sob a liderança de multinacionais, 
exigirá investimentos superiores a 30 
bilhões de dólares.

Já o Estado do Tocantins concreti-
zaria uma antiga aspiração de parte da 
população goiana. Mas ambos os pro-
jetos estariam prestes a se viabilizar 
por causa dos interesses político-elei-
torais do governo. Transformando os 
atuais territórios em Estados, criando 
mais um território e um novo Estado, 
o governo conseguiria, na região nor-
te (onde a votação ainda é feita sob 
cabresto), tirar de uma população de 
nove milhões de habitantes uma repre-
sentação política com 21 senadores e 64 
deputados federais. São Paulo, reduto 
político oposicionista, com população 
duas vezes maior, só teria três senado-
res e 57 deputados.

Mas não era só a ameaça da perda 
do “filé-mignon” mineral que irrita-
va os paraenses. A indignação vinha 
crescendo desde que o governo fede-
ral decidiu construir uma extensa e 
problemática ferrovia, de quase 900 
quilômetros, para escoar a produção 
de ferro de Carajás até o litoral mara-
nhense. Os paraenses entendiam que 
essa decisão também era produto de 
inconfessáveis interesses políticos fe-
derais para favorecer o Maranhão, que 
se sobrepunham à “solução natural”, o 
escoamento do minério por via fluvial 
até o litoral do Pará.

Aos olhos dos paraenses, esse tem 
sido o comportamento padrão do go-

http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado
http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado
http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado
http://www25.senado.leg.br/web/senadores
http://www25.senado.leg.br/web/senadores
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verno federal: sempre que a decisão 
depende dele, o Pará é prejudicado. 
Isso ocorreu em relação às terras de-
volutas, em Carajás, no Trombetas, 
em Tucuruí, em Serra Pelada. Em to-
dos esses locais, projetos e questões, 
prevaleceu “uma atitude colonial 
imperialista dos centros decisórios 
nacionais para com a região”, diz o 
economista Armando Mendes, autor 
do “neocabanismo”. Trata-se de uma 
proposta visando combater o neoco-
lonialismo. Mas ao propor o Movi-
mento Cabano, Armando tratou de 
ressaltar: “Não se trata de pegar em 
armas, nem os movimentos arma-
dos expressão, senão, num momento 
crítico insuperável, as insatisfações 
acumuladas”.

Essa “nova cabanagem” teria mais 
um sentido reivindicatório e de alerta: 
“É preciso que os tomadores de deci-
sões, frequentemente ocultos, tomem 
consciência das insatisfações, das re-
voltas, da indignação que começa a 
atingfir ponto perigoso de ebulição”.

Coerente  com essa proposta, Ar-
mando Mendes sugere alguns pontos 
de convergência para uma plataforma 
do movimento: mais benefícios para 
os Estados mineradores, que deve-
riam receber maior alíquota do IUM 
(Imposto Único sobre Minerais), obs-
táculos à criação de territórios fede-
rais, de estudos e projetos federais, 
maior consulta à nação antes de deci-
sões executivas, etc.

Em torno dessa plataforma aderi-
riam – como, de fato, aderiram – os 
empresários locais, que logo tomaram 
como sua a bandeira da “neocabana-
gem”. Armando, crítico inconstante 
da política amazônica do governo, 
combinando afastamentos e aproxi-
mações, achou por bem fazer uma 
ressalva pessoal. Lembrou aos que o 
leriam que, embora fazendo remen-
dos ao modelo amazônico em aplica-
ção na região, “não significa que, se 
dependesse de mim, o modelo ado-
tado seria o que está sendo seguido”. 
Ao contrário, acrescenta ele, “o9s que 
me têm lido e entendido sabem que 
minha proposta é bastante diferente”.

Mas, diante da situação que está 
criada na Amazônia, ele diz que só 
há duas atitudes: “ou cruzar os bra-
ços, por entender inútil, supérfluo 

ou absurdo qualquer engajamento na 
luta, ou, ao contrário, embora repu-
diando certos fundamentos do que se 
fez, tentar contribuir para extrair do 
irreversível (nas circunstâncias con-
cretas), aquele mínimo de benefócios 
pelos quais vale a pena lutar”.

DILEMA REGIONAL

Esse dilema não é um conflito ex-
clusivo e pessoal de Armando Mendes, 
expresso, aliás, em sua própria carrei-
ra: foi presidente do Banco de Crédito 
da Amazônia e homem maldito para o 
sistema, que hoje o aceita no Conselho 
Federal de Educação. Vivendo em uma 
imensa região, que, em grande parte da 
sua história, este desligada do resto do 
país, constituindo um mundo à par-
te, os amazônidas tendem a encará-la 
como uma autarquia, que deveria se-
guir seu curso autonomamente.

Por isso, acreditam num projeto 
especificamente amazônico, que não 
teria que passar pelo projeto nacional 
para existir. Para os críticos do atual 
modelo, seria como construir um so-
cialismo amazônico dentro de um ca-
pitalismo brasileiro, uma contradição 
que só malabarismos intelectuais são 
capazes de solucionar.

Não se trata, como alguns ana-
listas mais apressados podem dedu-
zir, de má fé deliberada ou covardia 
congênita. Outros povos, em outras 
épocas, viveram inibição semelhante 
pela incapacidade de situar o regional 
na dimensão nacional, sem se desviar 
para o cosmopolitismo falso, mas 
também sem se reduzir a um regio-
nalismo obtuso.

A Amazônia não é caso singular, 
mesmo com sua irrecusável especi-
ficidade. Basta lembrar a “questão 
meridional”, entre o norte indus-
trializado e o sul pobre da Itália, 
como um antecedente já exausti-
vamente estudado. Ou reconstituir 
a evolução histórica da Amazônia, 
não como o produto de uma insa-
ciável conspiração do governo cen-
tral, mas fruto de complexas rela-
ções nacionais e internacionais.

Apesar da (má) vontade do poder 
central ser um componente a consi-
derar quando se examina a subordi-
nação da região, a Amazônia não é 
uma ilha. Encaixada num conjunto 
de interesses e determinações, às ve-
zes superiores às da vontade nacio-
nal, ela sofre as consequências dessas 
injunções. Reivindicar participação 
nos seus próprios destinos, escolher 
o que lhe parece ser melhor, aspirar 
a relações mais harmoniosas são rei-
vindicações antigas, reconhecidas até 
por membros dos vários sistemas do-
minantes que atravessaram a história.

Em 1845, por exemplo, o padre 
Antonio Vieira, em uma carta diri-
gida de Belém ao rei de Portugal, de 
cuja intimidade privada e do qual 
procurava ser intérprete, reconhecia: 
“Aqui há homens de boa qualidade 
que podem governar com mais no-
tícia, e também com mais temor, e 
ainda tratem do seu interesse, sem-
pre será com muito maior modera-
ção, e tudo o que granjearem ficará 
na terra, com que ela se irá aumen-
tando: e se desfrutarem a liberdade, 
será como donos, e não como ren-
deiros, que é o que fazem os que vêm 
de Portugal”.

Ao encaminharem seus apelos e 
fazerem seus protestos, esperando 
com isso atrair a atenção do poder 
central, de tal forma que, de fonte do 
mal, ele se transforme em irradiador 
do bem, os empresários de hoje não 
estão indo muito além do que reivin-
dicava, 330 anos antes, o padre Viei-
ra. Obtendo, talvez, o mesmo resul-
tado. Ou menos: agora não se falam 
mais nas manifestações de dois meses 
atrás, mesmo porque o presidente do 
Banco da Amazônia, Oziel Carneiro, 
foi nomeado secretário-executivo do 
Programa Grande Carajás.

Servidores da União custam 230 bilhões
O gasto do governo federal com seus 

servidores é sempre tema de polêmicas 
apaixonadas e, em geral, distorcidas, 
impedindo a constatação da mecânica 
que funciona como o maior gerador de 
déficit do sistema.

Encontrei uma análise esclarecedo-
ra a respeito, que utiliza dados oficiais, 
divulgados pelo Ministério do Planeja-
mento e da Fazenda relativos ao ano de 
2014.

Segundo esses números, a folha de 
pessoal da União possuía, em dezem-
bro 2014, quase 1,3 milhão de servi-
dores federais ativos (civis, militares e 
intergovernamentais). Custava ao te-
souro nacional mais de R$ 143 bilhões 
de reais (o equivalente a quase 10 vezes 
o orçamento do Estado do Pará, com 
suas despesas de pessoal, custeio e in-
vestimento, para um Estado com mais 
de oito milhões de habitantes e 1,2 mi-
lhão de quilômetros quadrados, 10% 
do território nacional).

Na mesma data, o exército de servi-
dores federais inativos (civis, militares 
e intergovenamentais) somava exata-
mente 1.028.563 e exigia do erário R$ 
96 bilhões.

Assim, o contingente de servidores 
da União é de mais de 2,3 milhões de 
pessoas e custa aos cofres públicos 230 
bilhões de reais, o que significa mais 

de 17 vezes o orçamento total de um 
Estado responsável pela produção do 
principal item da pauta de exportação 
do Brasil, o minério de ferro.

Tomando por base esses números, 
o professor Ricardo Bergamini, no seu 
blog (Ponto Crítico), chegou a duas 
conclusões de nível primário ou de pri-
meiro grau:

Em dezembro 2014 existia uma re-
lação de 1,26 servidores federais ativos 
para cada servidor federal inativo (re-
sultado da divisão de 1.294.040 ativos 
por 1.028.563 inativos). Ele aponta esta 
como “a primeira distorção do serviço 
público federal montado através de vá-
rias distorções e privilégios gerados de 
longa data. Num regime atuarial nor-
mal essa relação seria de 5,00”.

A segunda conclusão primária ou 
de primeiro grau é a de que a União 
gastou 67,06% do correspondente aos 
salários dos servidores federais ativos 
com o pagamento dos servidores fe-
derais inativos (produto da divisão dos 
gastos com servidores federais inativos 
de R$ 96,1 bilhões pelos gastos com 
servidores federais ativos de R$ 143,3 
bilhões).

A conclusão de Bergamini, “sem 
masturbação mental ideológica, e de 
forma incontestável” é de que a União 
“necessita do correspondente a 67,06% 

dos gastos com salários dos servidores 
ativos para pagar os servidores inati-
vos”.

Como, em média, os servidores fe-
derais ativos, inativos e pensionistas 
contribuem com 11% dos seus salários 
para o fundo do Regime Próprio de 
Previdência da União, “ficam faltando 
56,06% dos gastos correspondentes aos 
salários dos servidores federais ativos 
para fechar a conta da orgia pública fe-
deral, que são pagos pelo Tesouro Na-
cional (POVO), quando na verdade a 
parte patronal (Governo) legal para o 
fundo do Regime Próprio de Previdên-
cia da União seria de apenas 22% dos 
gastos correspondentes aos salários dos 
servidores federais ativos”

Veja abaixo o quadro que o pesqui-
sador montou para demonstrar sua 
afirmativa.

Esses dados demonstram que o go-
verno, além da parte patronal legal, de 
R$ 16 bilhões, teve que cobrir o déficit 
previdenciário de R$ 66,9 bilhões, tota-
lizando gastos de R$ 82,9 bilhões. Ou 
seja: na realidade o governo participou 
com 57,85% (legal e déficit) dos gas-
tos com pessoal ativo e os servidores 
(ativos e inativos e pensionistas) com 
9,21% dos salários dos ativos para pa-
gamento dos inativos e pensionistas.

É um peso enorme para o país.

Benefícios Pagos aos Servidores Militares (Reserva, Reforma e Pensão).    (27,9)
Benefícios Pagos aos Servidores Civis da União (Aposentadorias e Pensões).   (68,2)
Total de Benefícios Pagos aos Servidores Inativos da União.     (96,1)
Contribuição Patronal (União).         16,0
Contribuição dos Servidores Civis Ativos da União.      8,2
Contribuição dos Servidores Militares Ativos da União.      2,3
Contribuição dos Servidores Inativos da União.       2,1
Contribuição dos Servidores Pensionistas da União.      0,6
Total de Contribuições Recebidas no RPPS da União.      29,2
Total de Déficit Previdenciário Gerado no RPPS da União.     (66,9)D
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Na justiça, políticos contra a imprensa

O número de ações contra meios 
de comunicação pedindo reti-
rada de notícias do ar deve au-

mentar com a proximidade das eleições 
de 2016. É o que indicam especialistas 
em direito eleitoral e projeções com 
base no Ctrl-X, a ferramenta da Asso-
ciação Brasileira de Jornalismo Inves-
tigativo (Abraji) que mapeia processos 
judiciais pedindo remoção de conteúdo.

Entre as razões por trás dessa ten-
dência são indicadas o uso cada vez 
mais intensivo de redes sociais pelos 
brasileiros, o aumento do número de 
candidatos e uma “persistente tradi-
ção autoritária” em setores do poder 
Judiciário.

O mapeamento do Ctrl+X mostra 
que 410 ações pedindo retirada de con-
teúdo foram movidas contra meios de 
comunicação em 2014, ano das últimas 
eleições gerais. Delas, 78% eram rela-
cionadas ao pleito. Isso é quase o triplo 
do registrado em 2015 (138 processos), 
quando não houve disputa, e indica 
uma explosão no número de casos em 
anos eleitorais.

O fato de que haverá mais candi-
datos e mais cargos em disputa em 
2016 sugere um aprofundamento dessa 
tendência. As ações de 2014 foram re-
gistradas num pleito com 26.172 can-
didaturas. Como o número de candida-
tos 2016 deve se aproximar mais das 
últimas eleições municipais (483 mil 
candidatos), é provável que tenhamos 
ainda mais processos movidos por can-
didatos. “Certamente haverá um cres-
cimento exponencial”, afirma o juiz 
Marlon Reis, um dos idealizadores da 
Lei Ficha-Limpa.

Ao analisar a tendência, Reis lem-
bra da crescente preocupação dos po-
líticos com o conteúdo divulgado em 
redes sociais. “Os candidatos estão 
temendo mais do que nunca as mí-
dias sociais. Eles tentam neutralizar a 
informação na fonte para que ela não 
se espalhe”, diz o juiz, que também é 
um dos coordenadores do Movimento 
de Combate à Corrupção Eleitoral. 

Para ele, esse movimento em di-
reção a uma judicialização do debate 
fruto de uma visão restrita dos limites 
da liberdade de expressão e uma tradi-

ção autoritária em setores do Judiciá-
rio. “A gente vê que basta ter um tom 
crítico ou um relato mais ácido para 
que o político acione a Justiça. Nada 
deveria cercear a liberdade de expres-
são e de informação, a não ser que essa 
informação se mostre inverídica”.

A crescente preocupação dos po-
líticos com as redes sociais vem num 
contexto de aumento do número de 
usuários de internet, que passaram 
de 41% para 55% da população bra-
sileira nos últimos cinco anos. Mais 
pessoas postando suas opiniões têm 
despertado mais processos. Tanto 

que do total de casos pedindo reti-
rada de conteúdo registrado no Ctr-
l+X, 60% vieram não de empresas 
jornalísticas tradicionais, mas de 
conteúdo postado por usuários no 
Google e no Facebook.

O advogado Alberto Rollo, es-
pecializado em legislação eleitoral, 
acompanha de perto o aumento na 
preocupação dos candidatos, mas vê 
o fenômeno com um olhar diferente. 
“Há muita criação de perfil falso para 
atacar candidatos”, diz. Ele ressalva 
que, com o maior acesso à rede mun-
dial de computadores, “muitas pesso-
as, até por paixão, acabam escreven-
do ataques injustos”.

“Nas emissoras de TV e rádio ha-
via um limite mais apertado. Esse 
terreno de liberdade na rede social e 
no YouTube, muitas vezes com um 
humor que vai além dos limites, está 
em construção e vai ainda ter de ser 
definido”, pondera Eduardo Muyla-
ert, professor associado da FGV-RIO 
e ex-juiz efetivo no Tribunal Regio-
nal Eleitoral.

Ao contrário de Rollo e Reis, 
Muylaert não prevê um grande in-
cremento no número de processos 
em 2016, mas lembra que a minirre-
forma eleitoral, aprovada pelo Con-
gresso em setembro, pode contribuir 
para o aumento no número de ações 
pedindo retirada de conteúdo. “Como 
as novas regras permitem uma maior 
exposição dos candidatos antes do 
início oficial das eleições, o político 
vai aparecer mais, o que deve motivar 
mais pedidos de retirada de conteúdo, 
mais processos”, detalha Rollo.

Em ano eleitoral, as ações contra a imprensa na justiça 
crescem muito, tendência que está sendo incrementada. Os 

candidatos reagem a críticas que sofrem, não mais através da 
imprensa tradicional, mas pela internet. É o efeito da expansão 

do universo de internauta, que cresceu de 41% para 55% 
nos últimos cinco anos. A Abraji (Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo) publicou um relato da pesquisa que 
faz sistematicamente. É uma fonte de informação estimulante 
para se debater a questão antes que a realização da próxima 
eleição, de caráter municipal, se torne um fato consumado.

Lula, o PT, a democracia
e as ameaças totalitárias

O leitor que seguir por esta matéria pode achar que estou 
gastando vela boa com defunto ruim. No entanto, acho que a 
reprodução de dois artigos que escrevi no meu blog, seguidos 
do debate que provocou, terão a pedagógica função de revelar, 
sem disfarce, um dos graves problemas da democracia no Brasil 
e em todo mundo: a intolerância à crítica, a repulsa ao pensa-
mento independente, o ódio à razão.

Cleber Miranda escreveu dois longos comentários, a propó-
sito dos artigos sobre Lula, que primam por atacar de forma vil o 
opositor, por ele cometem o pecado mortal de não ter partido, de 
procurar analisar com objetividade (mas não com neutralidade) 
os fatos e de buscar a verdade sem se preocupar em condicioná-la 
a dogmas ou conveniências.

Foi seguindo essa diretriz (e as lições rígidas e esquemáti-
cas de Plekhanov, que os marxistas arejados já não seguem de 

há muito) que Trotsky reprimiu o Kronstadt, perseguiu a es-
querda dos bolcheviques e criou as condições para que Stálin 
o expurgasse, abrindo a temporada de caça mortal aos dissi-
dentes, até assassiná-lo por controle a distância. Assim se ins-
taurou o regime do partido único e da imprensa chapa branca, 
que petistas como Cleber gostariam de “regulamentar”, neolo-
gismo dos Gulags.

A quintessência da democracia é o confronto dos contrários 
no plano das ideias, das teses, dos programas, tendo o povo como 
destinatário da mensagem, e árbitro da contenda, mas não dono 
da verdade, que é patrimônio difuso da sociedade, bem universal. 

Para não espichar uma matéria que ficou enorme, seguem-se 
os dois momentos desse debate, travado em torno dos dois textos 
sobre o ex-presidente Lula. Voltarei ao tema se outros leitores ade-
rirem ao debate.

I – LULA, O ANÃO
Em 1982 os padres franceses Aris-

tides Camio e François Gouriou foram 
julgados em Belém, na Auditoria Militar, 
por crime contra a segurança nacional. 
Foram acusados de insuflar posseiros 
para atacar agentes da Polícia Federal e 
funcionários do Getat (órgão fundiário 
do Conselho de Segurança Nacional) que 
agiam numa área de conflito social e de 
terras em São Geraldo do Araguaia, no 
sul do Pará.

A sessão começou às oito horas da 
manhã. Os jornalistas que a cobriam fo-
ram proibidos de sentar nas cadeiras do 
auditório. Depois do intervalo para o 
almoço, voltaram a acompanhar de pé. 
No início da noite, a tortura foi suspen-
sa e pudemos, finalmente, sentar. Nesse 
momento chegou o líder operário Luís 
Inácio da Silva (o Lula ainda não fora in-
corporado oficialmente ao seu nome).

Por acaso, ele se sentou ao meu lado. 
Também estava muito cansado. Vinha de 
Manaus e seguiria de madrugada para 
São Paulo. Ficamos encostados para con-
versar em voz baixa, como se fôssemos 
dois camaradas. Foi uma excelente con-
versa. Sete anos ainda o distanciavam da 
primeira disputa pela presidência da re-
pública e ele ainda não passara pela pre-
sidência da república.

Lula fez a escala em Belém apenas 
para marcar simbolicamente seu protesto 
pelo tratamento dado aos dois religiosos, 
talvez por sugestão do advogado paulista 
Luís Eduardo Greenhalgh, um dos defen-
sores do padre, e meu amigo dos tempos 
de estudante em São Paulo. Defendendo 
pessoas humilhadas e ofendidas, quase 

sempre ignoradas ou desprezadas pelas 
autoridades públicas, os padres foram 
submetidos a um tribunal de exceção, 
que só devia tratar de crimes militares.

Ontem, Lula prestou depoimento, 
como testemunha informante (do juízo, 
portanto, e não das partes) num dos in-
quéritos da Operação Lava-Jato, sobre 
corrupção na Petrobrás. A sessão foi no 
prédio da Procuradoria Geral de Justiça 
Militar, em Brasília.

Estranho: a ação corre na justiça 
federal em Curitiba e a decisão de in-
timar Lula a depor foi dada pelo mi-
nistro-relator do processo no Supremo 
Tribunal Federal, Teori Zavascki. Nada 
tem a ver com a justiça militar. É o ór-
gão acusador, da mesma estrutura ju-
diciária especializada que levou os dois 
missionários estrangeiros a responder 
por crime contra a segurança militar, 
provocando a repulsa do carismático 
líder operário 33 anos atrás, que agora 
abrigava o ex-oposiconista.

A escolha foi apenas por critério topo-
gráfico. A procuradoria militar fica numa 
área erma da capital federal, no setor de 
embaixadas. A oitiva de Lula foi marcada 
na noite da véspera pelo - veja-se só - Mi-
nistério Público Federal, o fiscal da lei. 
Mas sem que o objetivo do pedido de uma 
sala fosse declarado. Tudo secreto e arqui-
tetado de tal maneira a livrar Lula da im-
prensa. Procedimento adotado  em outu-
bro do ano passado, quando ele foi ouvido 
pela primeira vez.

Apesar de parecer excessivo e até abu-
sivo, o zelo pela figura do ex-presidente, 
que deixa de ser o igual previsto pela letra 
da lei, pode encontrar amparo em algum 

escaninho das formalidades burocráticas 
ou cerimonialistas. Mas Lula devia dis-
pensar essa proteção privilegiada, que não 
foi dispensada a mais ninguém (inclusive 
a um senador no pleno exercício do seu 
mandato), como tem que ser, e reagir à es-
colha de uma dependência da justiça mi-
litar para servir-lhe de esconderijo. Devia 
enfrentar a turba da imprensa com altivez 
e dignidade, mesmo se, no íntimo, se con-
sidera vítima de uma conspiração, de um 
acerto de contas das elites com ele.

Ao negar sua história, que, por narrá
-la sempre oralmente, se considera no di-
reito de reescrevê-la como quer e a todo 
momento, Lula diminuiu mais um pouco 
- ou um “poucão”, como diria a legião de 
“zés manés” que acreditou nele e o ele-
geu, mas perde contingente a cada novo 
dia em que Luís Inácio Lula da Silva se 
parece mais a um fugitivo, não ao com-
batente que conheci num dia de ultraje à 
democracia, em Belém do Pará.

Esse Lula não existe mais  — há muito 
tempo.

O DEBATE
Haroldo Lisboa – Minha carreira 

metalúrgica foi feita pelas bandas do Sul. 
Quando sai de Belém, somente havia a 
Copala na capital, e somente depois re-
solvi me embrenhar nos tais projetos da 
nossa Amazônia. Pois bem, conheci o 
mesmo metalúrgico que tu conheceste, 
era um cara sempre em bicas e que não 
parava nunca. O mundo dá voltas e aí, 
depois de levar borrachadas da vida e dos 
“puliças”, eu sai fora de todos os proje-
tos. Mas o líder que conheci e a grande 
maioria dos companheiros, que dividiam 
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os “bandecos”, ficaram bem distantes de 
tudo. Aprenderam a dar muitos nós nas 
gravatas e seguiram outro caminho.

A última vez que o enxerguei, não 
havia suor algum em seu rosto e, limita-
do pela distância, fiquei a vagar em meus 
pensamentos. A vida tem disso, né!

Ronaldo Passarinho – Ontem ao de-
por na PF de BSB, Lula provou mais uma 
vez a ausência de caráter, ao atribuir ao 
seu guru José Dirceu a responsabilidade 
das nomeações da Petrobras. Sempre dis-
se que ele não recolhe feridos nas bata-
lhas. O “não sabia” é o seu grande escudo 
para justificar a sua participação, direta 
ou indireta, na grande quadrilha que des-
pudoradamente assalta, não só os cofres 
públicos como também a dignidade da 
Nação. No mais um alento para mim; 
mesmo através do blog rever e reler os 
textos enxutos do correto jornalista Age-
nor Garcia.

LFP – A maior dignidade de um chefe 
é se comportar como chefe, não é mes-
mo, Ronaldo?

Ronaldo Passarinho – É sim, Lú-
cio. Certa vez citaste Napoleão com um 
modelo de chefe. Sempre à frente de seu 
exército jamais abandonou seus lidera-
dos. Dignidade deve ser obrigação, não 
só de quem comanda, mas também de 
comandados.

Dignidade não se compra em farmá-
cias; ou se tem ou não se tem. O mais 
importante à quem chefia o que quer que 
seja, é estar em paz permanente com a 
própria consciência.

LFP – Diz a crônica que Napoleão co-
nhecia os seus soldados pelo nome. Foi 
o primeiro general a ir para a frente de 
combate. Quando ficou no seu acampa-
mento, perdeu em Watterloo.

Cleber Miranda – O jornalista afirma 
que não tem preferência política deveria 
ser um pouco mais honesto, deixando 
claro de que lado efetivamente se coloca. 
É muito fácil criticar Paulo H. Amorim, 
dizer que ele só fala bem do PT e que é 
parcial. Penso diferente. Acho que ele é 
sincero, fiel ao que acredita e dá a cara 
pra bater, não se isola numa torre de mar-
fim, não se coloca em um pedestal imagi-
nário. A verdade é que você é um grande 
covarde, que não assume sua verdadeira 
inclinação ideológica, de reacionário 
autêntico, antipetista, que acha que tem 
estatura moral para desancar o melhor 
presidente que esse pais já teve. 

Nunca li um artigo seu louvando a es-
querda brasileira, com Edmilson Rodri-
gues, então, é uma questão pessoal, creio 
eu, tamanha a implicância com o atual 
psolista. A sua máscara já caiu, jornalista. 

Só idiotas não percebem de que lado você 
sempre esteve. A despeito de sua impor-
tância, de suas denuncias, etc., acaba se 
perdendo nesse egocentrismo babaca, 
seu ególatra imundo.

LFP – Eis aí um retrato sem retoques 
de uma visão totalitária que criou os Gu-
lags, disfarçados de socialismo real, fer-
mento de tiranias de esquerda, algumas 
tão ou mais violentas do que as de direita. 
Esse não é um debate que me interesse. É 
apenas de ofensas e tentativa de intimi-
dar. Uma vez no poder, sabemos o que 
pessoas com essa visão fazem. A primeira 
é eliminar a liberdade de expressão. A se-
gunda, os críticos. A terceira, impor um 
tirano, o partido único e a imprensa de 
cabresto.

Sugiro ao filho de Leo Naphta a lei-
tura de A Montanha Mágica, de Thomas 
Mann, no trecho do confronto de Naph-
ta com Ludovico Settembrini. Antes que 
você destrate o autor, informo-o de que 
ele fugiu da Alemanha perseguido pelos 
nazistas.

II – LULA, O ISOLADO

No depoimento que deu à Polícia 
Federal, no dia 21 de dezembro, o pe-
cuarista José Carlos Bumlai admitiu que 
intermediava “demandas” para o ex-pre-
sidente Lula, com quem passou a ter rela-
ções de amizade em 2002, justamente no 
ano da quarta e, afinal, vitoriosa campa-
nha do candidato do PT à presidência da 
república.

Bumlai conversou pessoalmente com 
Lula várias vezes, inclusive na residên-
cia de campo da presidência, a granja 
do Torto, em Brasília, onde era recebi-
do como hóspede, tal a intimidade entre 
ambos, apesar de relativamente recente. 
No entanto, quando precisavam de uma 
conversa direta “não presencial”, como se 
diz no jargão das universidades empresa-
riais, Bumlai ligava para o celular da pri-
meira-dama, Marisa Letícia. Lula nunca 
teve celular.

O detalhe revela, mais uma vez, a pre-
ocupação do ex-presidente de se isolar de 
qualquer ação de risco praticada por seus 
ministros, assessores, correligionários e 
amigos, mesmo os de maior confiança. 
Lula é um castelo medieval cercado por 
um fosso largo e profundo, frequentado 
por animais agressivos em sua defesa. As-
sim criou uma capa de teflon para usar, 
desse material no qual nada gruda.

Não seria de tanto estranhar se esse 
isolamento não fosse utilitário e não en-
volvesse tantos interesses de tantas pes-
soas. Seu efeito foi gerar intermediários 

como Bumlai e outros mais, que estão 
caindo nas malhas da investigação crimi-
nal. Com tal intensidade e frequência que 
já se espera, para qualquer momento, que 
as teias da Operação Lava-Jato cheguem, 
finalmente, ao ex-presidente, vértice de 
quase tudo - mas invisível ao olho da lei.

Não será fácil. A partir do momento 
em que se acercou do poder, Lula de-
senvolveu essa teia de elos e de exclusão, 
um mecanismo estrutural e organizacio-
nal, um objeto e uma mecânica. Foram 
assim as tratativas para lhe conquistar o 
apoio de partidos conservadores e fisio-
lógicos, nitidamente hostis ao PT. Eram 
necessários para viabilizar a sua vitória, 
já então com a imagem do “Lulinha paz 
e amor”, criada pelo hoje proscrito Duda 
Cavalcante (livre da pena por transferir 
dólares para uma conta secreta no exte-
rior, amealhados durante essa campanha 
de marketing).

O encontro foi no apartamento fun-
cional do futuro vice-presidente, José de 
Alencar. Ele ficava num quarto com Lula 
enquanto os representantes dos partidos 
negociavam com José Dirceu e outros 
petistas. Um mensageiro levava informa-
ções e trazia instruções. Nem Lula nem 
Alencar saíram de onde estavam para 
congraçamento com seus novos correli-
gionários. Evitaram nexos pessoais com 
a turba do que viria a ser o “mensalão”, 
a contrapartida ao apoio que cederam - 
nada gracioso, se veria.

Na gravação do documentário de João 
Moreira Salles sobre Lula essa estratégia se 
revelou outra vez, naquele mesmo ano de 
2002. Quando o candidato percebeu que do 
diálogo — inicialmente áspero — entre José 
Dirceu e a equipe de apoio da filmagem ca-
minhava para o terreno perigoso das confi-
dências comprometedoras do então homem 
mais poderoso do PT, Lula escafedeu-se ve-
lozmente do ângulo da câmera.

Praticamente fugiu de cena, obrigando 
Dirceu a encostar à mesa a cadeira na qual 
sentava majestaticamente para abrir espa-
ço, por mínimo que fosse, para o seu ainda 
afilhado político passar.

Dirceu já foi preso duas vezes e conti-
nua na cadeia. Lula, não. Sempre foi mais 
sagaz do que o ex-amigo e ex-correligioná-
rio, que imaginava ser recompensado pela 
vitória com o título de eminência parda. 
Enganou-se, é claro. A eminência parda de 
Lula é Lula, o solitário.

O DEBATE
Ricardo Condurú – É muito inte-

ressante ver os mais diferentes pontos 
de vistas dos jornalistas sobre a atuação 
de Lula. São conclusões tão díspares que 

chega a ser inacreditável. Quem está com 
a razão? Isso acaba por influenciar uma 
gama de leitores ávidos por algum res-
paldo que possa legitimar aquilo em que 
acreditam e, pelo que vejo, dependendo 
das afinidades ideológicas, cada um se 
satisfaz com o que lhe convém.

LFP – Qual a minha afinidade ideoló-
gica? O que me convém? O que omito? O 
que invento? O que distorço? Não escre-
vo a partir de fatos? Minhas interpreta-
ções não são deduções dos fatos? Minha 
análise se baseia neles. 

Todos podem discordar de mim e as-
sim é a sociedade humana. Por isso ne-
nhuma forma de organização política é 
melhor do que a democracia, que admite 
a liberdade de cada um se expressar e ad-
mite a pluralidade de opiniões. Mas para 
um jornalista é pecado mortal desnaturar 
os fatos. É o que faço, Ricardo?

Francisca Rousselot – As informa-
ções díspares referentes ao nosso ex-Pre-
sidente alinham-se a ações igualmente 
díspares tanto dele como de quaisquer 
outros políticos no poder. E é évidente 
que essas abundantes disparidades po-
líticas devem ser mostrada aos cidadãos 
exatamente como elas são.

Nunca percebi nenhuma afinidade 
ideológica do jornalista Lúcio Flavio Pin-
to diante desse ou daquele político. Não é 
este o seu papel. O que ocorre, atualmen-
te, em nosso país é a tal ditadura do pen-
samento único, algo que já foi brilhante-
mente evocado por uma das leitoras do 
Lúcio, a Marly, se não me engano.

Se a liberdade de expressão significa 
evolução do pensamento humano, será 
que teríamos que engessar todas as nos-
sas diferentes análises? A pluralidade de 
pensamento, de acordo com o Lucio, é 
necessária até porque tentamos a cada 
dia polir as arestas do que chamamos 
de democracia. E esta só pode avançar a 
partir de certas diversidades, senão não 
seria democracia.

Atualmente, percebo que a intole-
rância sempre vem à tona a cada vez que 
Lula é criticado. Parece que todos têm 
que elogiá-lo e se isto não for feito sere-
mos automaticamente enquadrados nos 
partidos centristas e assim por diante. 
Ou ainda, querem que nos sintamos cul-
pados, porque só criticamos o PT e não 
outros partidos.

Pois bem, quero dizer com isto que o 
Partido do Trabalhadores perdeu a gran-
de ocasião de ser e de agir diferentemente 
dos outros partidos, e de realmente re-
presentar os trabalhadores. Retirar con-
quistas trabalhistas adquiridas a duras 
penas foi uma grande aberração e entre 

outras coisas. Muitos dos simpatizantes 
e componentes do partido se mostraram 
solidários a cada vez que uma falcatrua 
vinha a público.

Esta mesma solidariedade não se ma-
nifestou quando foi necessário cobrar 
posturas entre eles e nem zelar pela ido-
neidade do partido. Parecia que acober-
tar tudo era a regra e com ela instaurou-
se o estrangulamento da liberdade de 
expressão, algo que já existia no regime 
ditatorial. Em tempos atuais, viver essa 
carência de expressão diversificada é um 
suicídio social. O atual contexto de crise 
tem origem nesse “abafamento” de ideias. 
Ninguém quer se sentir acuado ou ame-
açado de morte por ter expressado um 
pensamento crítico que contraria a ala 
petista.

Mas será que ainda é necessário silen-
ciar mais do que antes? Não foi o Partido 
dos Trabalhadoras que denunciava, que 
exigia transparência dos governos ante-
riores e que treinou uma geração inteira a 
exigir direitos sejam eles quais fossem? O 
que houve com esta geração? Onde eles 
estão? O que houve com o partido?

Já imaginaram se esta geração treina-
da pelo Partido dos Trabalhadores tivesse 
ido frequentemente às ruas para reivin-
dicar seus direitos? Não seria realmente 
uma grande vitória tanto para um como 
para o outro? As conquistas obtidas pelos 
trabalhadores através de manifestações 
sociais seriam um trunfo importante 
para o partido.

O companheirismo ou o companhei-
ro evaporou-se ao chegar no poder e as-
sim o Partido e os trabalhadores se mu-
tilam.

Cleber Miranda – Discordo da visão 
da leitora acima, sobre os procedimentos 
do PT e seus simpatizantes. Quero deixar 
uma coisa bem clara: acho que ninguém 
é incriticável; ninguém pode se arrogar 
esse privilégio. Outra coisa que considero 
importante ressaltar: afinidade ideológi-
ca. Sou petista; acho que desde meus 17 
anos e como tenho 37, já são 20 anos de 
“lulo-petismo”. E tenho muito orgulho de 
ser petista.Gostaria que entendessem esse 
sentimento (orgulho) na acepção positiva 
do termo. Dito isto, vamos ao essencial.

Nunca cerceamos a liberdade de quem 
quer que seja. Desafio você e o titular do 
blog a apresentarem elementos com base 
consistente para afirmarem tal coisa. 
Não tente nos igualar ao PSDB, PMDB e 
aos demais partidos de direita. Isso não 
é possível, por mais que nos esforcemos 
para tanto. Mas isso não impede que co-
metamos erros. E quem não os comete? 
Assim como não existe ser humano per-

feito, tampouco existirão instituições per-
feitas. Partidos são associações de pessoas 
com interesses nem sempre eticamente 
legítimos e/ou toleráveis. Me apontem 
governos e administrações petistas que 
tenham agido com violência, truculência 
ou intimidação, como Aecio Neves contra 
membros da imprensa mineira, o que é do 
conhecimento até do reino mineral, ou 
Jaime Lerner em 1999 (se não me engano) 
contra os sem-terra no Paraná, Beto Richa 
no mesmo Estado contra os professores, 
Alckimin, Serra em São Paulo, para ficar 
em poucos exemplos.

O que nos incomoda, a nós do PT, 
é a parcialidade das visões e análises da 
mídia gorda sobre o PT, tanto em relação 
aos dirigentes quanto aos correligioná-
rios do partido. Figuras de relevo do par-
tido criticaram e criticam abertamente o 
governo federal, o presidente Lula e Dil-
ma, nossa atual presidente; todos podem 
criticar à vontade. Tenho várias críticas e 
restrições a fazer ao nosso governo e ao 
PT, desde nomeações bizarras de figu-
ras nefastas como Nelson Jobim, Kátia 
Abreu, que temos que engolir por conta 
da tal governabilidade, a não-regulação 
da mídia e a principal crítica, na minha 
opinião: o fato de que, passados 13 anos, 
não conseguimos emplacar nenhuma 
reforma significativa, seja reforma po-
lítica (a principal), agrária, tributária, 
etc. E muitos outros poderiam ser elen-
cados. Mas quando entendemos que há 
imparcialidade, injustiça, vilania, vieses 
tendenciosos, distorcidos na análise de 
determinadas questões, sejam elas de 
que espécie, natureza ou áreas e esferas 
de atuação do poder forem, quando não 
concordarmos, faremos a crítica da criti-
ca, por assim dizer, não calaremos, não 
silenciaremos em hipótese alguma. E isso 
não é intolerância. Essa não é a nossa 
marca, nunca foi e nunca será, quero crer.

Intolerância é o que verificamos desde 
o final das eleições 2014 para presidente 
da República, por parte dos antipetistas, 
numa ação orquestrada da esmagadora 
maioria da oposição congressual, mem-
bros do MPF, a quase totalidade do Judi-
ciário brasileiro, a “banda podre” da PF, 
além, é claro, do maior partido oposicio-
nista, o PIG. Isso sim é intolerância. Lula, 
Dilma e o PT podem ser criticados, todos 
podem ser criticados. Agora, ficar iner-
te, ignorar e silenciar quanto a injusti-
ças, podem esquecer, você e Lucio Flavio 
Pinto, ou quem quer que seja. Soubemos 
perder em 89, 94 e 98; que eu me lembre, 
nunca questionamos o resultado das ur-
nas, nunca quisemos o terceiro turno. Se 
acham que aceitaremos pacífica, cândida 
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e passivamente ações e procedimentos 
eivados de canalhice, cafajestice e mau 
caratismo como aqueles impetrados por 
Folha, Estado de São Paulo, Organiza-
ções Globo, revistas Veja e Época, com 
mentiras descaradas e criminosas sobre 
o ex-presidente e seu filho, afastem essa 
ideia de suas mentes. E usaremos os ca-
nais onde podemos ser ouvidos e vistos, 
notadamente os “blogueiros sujos”, para 
citar uma infeliz denominação dada pelo 
privatista e entreguista José Serra, um 
dos ídolos dos reacionários de ontem, 
hoje e sempre.

Paulo Henrique Amorim, Fernando 
Brito (Tijolaço), Paulo e Kiko Nogueira 
(DCM) e outros profissionais também 
criticam Lula, Dilma e o PT, sem escon-
der suas inclinações ideológico-político
-partidárias; inclusive agora Dilma ab-
sorve uma saraivada de críticas por uma 
ridícula, inútil e desnecessária mensagem 
de fim de ano em artigo na famigerada 
Folha de São Paulo. Agora, brigar com a 
realidade é o que nem nós faremos, nem 
eles, se é isso que desejam. E eu fico a 
pensar quando é que alcançaremos um 
nível pelo menos razoável de politização 
na sociedade brasileira. Não seriamos tão 
influenciados assim, com certeza, , como 
se verifica aqui no Brasil, pais onde 60% 
da população (para ser otimista) consti-
tuem-se em analfabetos políticos, que é 
o mais grave tipo de analfabetismo pior 
do que o funcional e o literal. Sabemos 
perfeitamente que se depender dessa mí-
dia corrupta, seletiva e que pratica o jor-
nalismo canalha, da parte que cabe a eles 
nesse processo, isso jamais acontecerá. 
O incrível é verificarmos que indivíduos 
que poderiam contribuir para o recru-
descimento disso preferem fazer coro, 
dando vazão, ênfase e incentivando até a 
perpetuação dessa calamitosa realidade.

Outra coisa: não acuamos, intimida-
mos e muito menos ameaçamos ninguém 
de morte. Isso fica para os Aecios Neves, 
Jair Bolsonaros, Betos Richas ou Eduar-
dos Cunhas da vida, esse último figura 
singular, que chantageia uma presidente 
da República em rede nacional. Por aca-
so não devemos nos insurgir contra isso? 
Devemos, sim. Temos o direito, o dever, 
a obrigação, a necessidade e a responsa-
bilidade de agir assim, pois assim a nossa 
consciência nos alerta. Poderíamos estar 
realmente discutindo os assuntos mais 
prementes e relevantes para o nosso país, 
em todas as suas perspectivas e expecta-
tivas, mas o que predomina é a análise 
rasteira, superficial, mal elaborada, mes-
quinha e reacionária, além de absurda-
mente parcial e seletiva. A parcialidade 

do titular desse blog, LFP, por exemplo, 
foi ressaltada há pouco tempo atrás por 
Benedito Carvalho Filho no próprio Jor-
nal Pessoal. Acho que ele foi ameno, até, 
na sua análise, por ser seu amigo. Eu não 
sou seu amigo, nem inimigo, apenas um 
simples leitor ocasional de sua publica-
ção quinzenal. E aqui venho pedir pu-
blicamente desculpas ao jornalista pelo 
tom veemente com o qual me expressei 
em um comentário anterior, no post 
“Lula, o anão”.

Veja bem: é pela veemência. Talvez 
aquela palavra imundo tenha sido mal 
colocada, e nisso que estou falando não 
há nenhuma falsidade, nem querendo 
fazer média estou. Mas a essência deixo 
intocada: penso aquilo mesmo.Acho sin-
ceramente que você, Lúcio, é um covarde 
ao não assumir sua preferência política, 
sua inclinação ideológica ou partidária, 
ou pelo menos o antipetismo que viceja, 
transborda e flui abundantemente de seus 
artigos inflamados. Ofendi você, caro Lu-
cio? Creio que não. É opinião corrente 
entre várias pessoas que o jornalista é um 
indivíduo ególatra, como bem colocou 
um ex-secretário de Economia do Esta-
do, que conheci brevemente; ou que se 
acha acima do bem e do mal, como defi-
niu com muita acuidade um amigo meu, 
veterano pesquisador do Museu Emílio 
Goeldi; não digo seus nomes porque não 
os consultei a respeito e, aliás, é algo des-
necessário, creio eu.

Tu afirmas que não leva para o lado 
pessoal, mas é pura demagogia. Na ver-
dade , Lúcio, um comentário do blog do 
Barata, acho que de 2009, quando des-
mentias que recebesse aposentadoria da 
UFPA, sintetiza perfeitamente esse seu 
modo de agir.Dizia assim: Lucio é (ou 
pelo menos parece ser) honesto, só que 
acha que todo mundo (ou quase todo 
mundo) é desonesto, e as coisas não fun-
cionam desse jeito . Não é por aí. LULA 
e Dilma são pessoas honestas, não tenho 
dúvidas.Tenho convicção disto. Defeitos, 
ele também os têm, mas não os de deso-
nestidade e covardia. Quem te disse que 
ele não é mais amigo de José Dirceu? Ele 
ou Dirceu? O jornalista não está “desna-
turando os fatos”, como gosta de frisar? 
Chega a emocionar o pingue-pongue 
entre o jornalista e o “impoluto” e “pro-
gressista” Ronaldo Passarinho, aquele 
que foi “adoecido” pelo titio coronel para 
disfarçar o veto do SNI ao seu nome por 
indicação de Fernando Guilhon, e não 
venham dizer que foi por ele ser “subver-
sivo”; esse individuo deve ter sido tudo 
nessa vida, menos esquerdista, além de 
tremendo incompetente, que junto com 

seu partner Ubirajara Salgado rebaixa-
ram o meu querido Clube do Remo em 
2004 para a série C, vergonha que nunca 
havíamos passado.

Interessante falarem sobre dignidade. 
Aliás, a propósito de “modelo de chefe” 
de que os amigos falam citando o trucu-
lento general corso: não gosto de parecer 
boçal, pedante, sugerindo leituras para 
ninguém, mas os cavalheiros poderiam 
dar uma sapeada, de leve, em “O Papel do 
Individuo na História”, do russo Plekha-
nov, ou se quiserem um pouco mais de 
originalidade e profundidade, procurem 
a opinião do inspirador do russo sobre 
o mesmo tema, o grande (esse sim) Karl 
Marx, pensador soberbo, para mim (e 
para muitos) o maior pensador e filó-
sofo de todos os tempos, que promoveu 
uma brusca ruptura, o chamado corte 
epistemológico, uma mudança radical na 
forma de conceber, entender, perceber 
a realidade e o mundo em que vivemos. 
Duvido que depois dessa leitura ainda 
continuem com essa ideia tacanha de 
modelo de chefe em relação ao general 
Bonaparte. Marx o desmascarou há pelo 
menos 150 anos. Ademais, tu tens certeza 
que ele ia pra frente de batalha mesmo, 
lá onde a batalha é mais cruenta? Duvi-
do disto. É uma visão ingênua, pueril e 
romântica, bem ao estilo “história dos 
vencedores”, que os franceses chamam 
histoire evenementiele, ou história dos 
grandes atos ou acontecimentos, solapa-
da completamente pelos bravos compa-
nheiros da Escola dos Annales. E se ia 
mesmo, quem garante que foi o primei-
ro? Alexandre da Macedônia não poderia 
ter antecipá-lo nisso, ou o grande general 
dos cartagineses Aníbal, para muitos o 
maior guerreiro da Antiguidade Clássica.

Voltando ao que realmente interessa, 
você e seu amigo podem achar de Lula, 
Dilma, Dirceu ou Genoino o que quise-
rem. Se forem apresentados dados e ele-
mentos consistentes, com uma análise acu-
rada, séria, apartada do seu antipetismo, a 
coisa muda de figura. Mas dentro dessa 
perspectiva rasteira (pra dizer o mínimo), 
dessa visão superficial e tacanha quando te 
arvoras a comentar sobre a política nacio-
nal, nós, petistas, faremos nossa defesa ou 
apologia. E o nome disso não é totalitaris-
mo; o conceito que tu tens do que seja isso 
é absolutamente distorcido. Lúcio desanca 
“Deus e o mundo”, mas quando é atacado 
posa de vítima, sempre nessa lenga-lenga 
de cerceamento de liberdade de expressão, 
de que quem está na ofensiva é truculen-
to, agressor, intimidador. Está na hora de 
descer desse pedestal, jornalista, pois ele é 
apenas imaginário. Bata de dar a cara para 

bater, mas não tente nos enredar, a nós to-
dos, em vilanias e picaretagem. Sua análi-
se política concernente ao período petista 
não pode ser levada a sério, não engloba as 
esferas econômica, social e política dentro 
de uma visão de conjunto, totalizante, em 
nada diferente, na essência, de um Merval 
Pereira, Reinaldo Azevedo e Demétrio 
Magnoli, ou seja, jornalismo de quinta ca-
tegoria, perfeito consumo para pobres de 
espírito e analfabetos políticos, da estirpe 
de um Kim Kataguiri ou Fernando Holi-
day, o negro que xinga os de sua própria 
raça, tachando-os de vagabundos e parasi-
tas. Faça jornalismo sério, e não de quinta 
categoria, caro Lúcio, e não minta dizen-
do que destaca aspectos positivos do PT e 
da esquerda; só se tu estás enviando esses 
textos para outro planeta, pois aqui não 
os tenho lido; isso é honesto? Dizer algo e 
não fazê-lo, efetivamente? Não queremos 
que nos defenda, queremos que seja justo, 
se possível.

A sua leitora acima afirma não per-
ceber afinidade ideológica no jornalista; 
deve achar também que o coronel Nu-
nes falou sinceramente quando disse, 
recentemente, que “nunca viu corrupção 
no futebol”. E antes que me esqueça, seu 
caro amigo não tem força moral reputa-
ção ilibada ou biografia limpa para cha-
mar Lula de desonesto e covarde, muito 
menos para discorrer sobre dignidade. 
Ele e sua ascendência e descendência 
tem assuntos mais espinhosos a expli-
car, que nada têm a ver com dignidade. 
Já pra você, Lúcio, nós petistas pedimos: 
saia do armário embutido. Será bom pra 
você e pra nós, pra todo mundo. Todos 
nós temos que tomar uma decisão, tomar 
partido; não dá pra ficar eternamente em 
cima do muro, acima do bem e do mal, 
como o dono da verdade. E me chamo 
Cleber Miranda, meu pai não se chama 
Leo Naphta, se chama João Gonçalves 
Miranda, natural de Breves, no Mara-
jo. Caso fosse filho do personagem de 
Thomas Mann, no entanto, isso não im-
plicaria que automaticamente fosse um 
ser nefasto. Poderia chama-lo de filho de 
Ronaldo Maiorana, mas seria baixo e não 
é da minha índole, além de lhe dar mais 
um motivo para as costumeiras queixas; 
prefiro chama-lo de filhote de ditadura, 
pois mesmo que não reze oficialmente na 
cartilha dos poderosos da casa-grande, 
acaba fazendo o jogo deles.

Para finalizar esse longo comentário, 
já pedindo desculpas por tal excesso, en-
fatizo que estou para obter a graduação 
em História pela UFPA, via vestibular, 
já sendo aluno veterano, lembrando que 
isso não me torna melhor que ninguém, 

nem pior. E não acho que sejamos “zes
-manes”, como publicaste desrespeitosa-
mente no post “Lula, o anão”. Respeito 
é bom e todo mundo gosta; reflita sobre 
esse termo indecoroso e desrespeitoso 
que usou para tentar nos ridicularizar. 
Pimenta nos olhos alheios é refresco, não 
é mesmo? Finalizando, quero dizer que 
o meu partido durante 22 anos foi opo-
sicionista, e soube fazer oposição muito 
bem feita, responsável, apesar de alguns 
exageros, como no caso da CPMF, moti-
vo pelo qual o falecido e honrado Adib 
Jatene nunca perdoou Lula e o PT, mas 
no geral fez o seu papel, e há 13 anos é 
situacionista e está sabendo ser situação, 
com inúmeros avanços e conquistas, mas 
que alguns preferem não admitir, false-
ando a realidade ou brigando com ela, 
distorcendo completamente as coisas. 
Existe um Brasil que não passa no Jornal 
Nacional, um país de gente honesta, sim-
ples, que não está nas páginas amarelas 
da Veja ou nas coloridas dos jornalões 
dos barões da mídia gorda. Esse Brasil o 
jornalista não conhece e nem vai conhe-
cer, pois está encastelado numa torre de 
marfim e ele é Lúcio o isolado.

LFP – Vou deixar para responder sa-
tisfatoriamente ao Cleber no Jornal Pes-
soal, se conseguir, por um motivo: falta 
de espaço. Ou por não ser este o espaço 
adequado para responder a tanta desin-
formação, deformação e aberração.

Sinteticamente.
Quando prefeito de Belém, Edmilson 

Rodrigues me processou perante a jus-
tiça eleitoral, quando tentava um novo 
mandato. Não foi por eu ter-lhe recusado 
o direito de resposta. Eu o assegurei sem-
pre a todos, mesmo quando esse direito 
foi exercido por meio de um cartapácio, 
como esse do Cleber. Edmilson foi à jus-
tiça para que eu não pudesse contestá-lo. 
Teria que simplesmente publicar a sua car-
ta, por ordem judicial, sem réplica. O que 
mostra sua altivez democrática. Infeliz-
mente, para ele, o TRE rejeitou suas ações.

Democraticamente, Edmilson, atra-
vés de Francisco Cavalcante, alugou es-
paço no nefando Jornal Popular, do de-
mocrata Silas Assis, para me atacar de 
forma vil. Usou um pseudônimo, o Décio 
Malho, à maneira dos covardes. Nunca 
usei pseudônimo em 50 anos de jorna-
lismo. Assinei todas as minhas opiniões.

Lembro que o momento decisivo no 
debate da RBA entre os candidatos à pre-
feitura de Belém pendeu para o lado do 
Edmilson quando critiquei seu principal 
oponente e até então favorito candidato 
do prefeito Hélio Gueiros, Ramiro Bentes 
(do qual sou amigo, como sou amigo de 

Ronaldo Passarinho e outros tantos “rea-
cionários” no índex de Cleber Torquema-
da; sei separar a amizade das divergências 
em temas de interesse público; todos os 
meus amigos sabem disso; se não sabem, 
acabam deixando de ser meus amigos). 
Completarei 50 anos de jornalismo pro-
fissional em 5 de maio. Continuo na linha 
de frente, acompanhando o cotidiano 
das transformações. Logo, não estou em 
qualquer torre de marfim. Caminho to-
dos os dias pelas ruas de Belém. Ando de 
ônibus. Conheço pelo menos todas as ca-
pitais do Brasil, muitas do interior, todas 
as capitais do continente, inúmeros paí-
ses, pelo menos em quatro continentes, e 
nunca viajei para esses lugares a turismo; 
foi sempre em missão profissional de um 
jornal ou a convite de alguém que queria 
me ouvir em palestra.

Conversei com Allende cinco dias 
antes de ele se suicidar, sob o bombar-
deio ao palácio La Moneda, em Santia-
go do Chile. Conversei com o general 
Guillermo Lara poucos dias depois de 
ele derrubar o legendário Velasco Ibarra 
no Equador. Fui ver o que o general Al-
varado fazia para calar a imprensa “bur-
guesa” no Peru. Lula e eu ficamos por 
longos momentos em 1982, lado a lado, 
no julgamento dos padres franceses, em 
Belém. Vimo-nos novamente em Vitória, 
no Espírito Santo, por intermediação de 
Luís Eduardo Greenhalgh. Percorri 13 
Estados dos EUA em 1990 para ver suas 
hidrelétricas, desmatamento e resistên-
cia ecológica e política. Fui expositor no 
Tribunal Permanente dos Povos (antigo 
Bertrand Russell), em Paris, em 1990. E 
por aí vai.

Mas quando digo que Bonaparte es-
teve à frente do seu exército e conhecia 
seus soldados pelo nome estou me base-
ando em dezenas de livros que li sobre 
ele, inclusive de marxistas, como E. Tar-
lé, em livro publicado pelas Edições Pro-
gresso de Moscou (nunca traduzido para 
o português, que eu saiba). E por ter per-
corrido muitos dos lugares onde ele es-
teve e até no seu lugar de nascimento, na 
Córsega (assim como sentei na cátedra 
de Galileu, estive na masmorra de Casa-
nova, fui à Rimini de Fellini, etc,. e etc.). 
Com tudo isso, sou apenas um jorna-
lista, um entre tantos profissionais que 
procuram cumprir seu ofício com serie-
dade, honestidade, decência e alguma 
competência. O suficiente para não se 
deixar intimidar por ataques ignoran-
tes ou insensatos, como mais esse um 
do Cleber, que, aqui, aliás, terá sempre 
o seu espaço garantido. Mas não os seus 
dogmas e preconceitos.
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memória
COTIDIANOdo

MARAJOARA

A TV Marajoara, a primei-
ra da Amazônia, completou 
um ano de funcionamento com 
uma programação dominical 
que começava às sete horas. 
Mas durante a hora seguinte os 
ansiosos e empolgados teles-
pectadores viam na tela apenas 
as cores e formas do padrão da 
emissora. O primeiro programa 
começava cinco minutos antes 
das oito da manhã com o Bom 
Dia, Pará, “crônica ilustrada so-
bre a cidade de Belém”, escrita 
pelo diretor da televisão, o nor-
destino Péricles Leal, com 10 
minutos de duração.

Vinha, a seguir, a Matinal 
Infantil, com uma peça infantil 
escrita pelo artista plástico e dra-
maturgo Waldyr Sarubbi de Me-
deiros, “A Gata Borralheira”, com 
o elenco do teleteatro do canal 2. 

As demais atrações:
– Grande Jornada Esporti-

va, que exibiu todos os jogos do 
Brasil na Copa do Mundo de três 
meses antes, quando a seleção 
nacional se tornou bicampeã de 
futebol. O programa ocuparia 
nove horas seguidas, até as 18 
horas.

– Atualidades Portuguesas.
– Interpol Chamando.
– O Menino do Circo.
– Noite Cheia de Estrelas, 

transmitida diretamente dos es-
túdios da Rádio Marajoara, na 
praça de Nazaré, com astros na-
cionais: Orlando Silva, Carminha 
Mascarenhas, Gilvan Chaves, 
Denise Dumont “e todo elenco 
de cantores e comediantes do 
Canal 2, além da participação do 
conjunto de balé de Augusto Ro-
drigues. Isso, já às oito da noite.

COMUNICADOS

Adelino Simão comunicava aos 
seus “parentes, amigos e colegas da 
Importadora de Ferragens, colegas 
radialistas, aos artistas em geral e 
ao povo católico de Belém” que era 
candidato a vereador nas eleições 
de outubro, sob o número 2.201. 
Foi vereador por várias legislaturas.

Gilberto Danin também queria 
ser vereador, definindo-se contra 
“as forças da corrupção, os grupos 
econômicos que exploram o povo 
enfraquecendo o regime, os la-
drões de casa e os governos Aurélio 
[do Carmo] e Moura [Carvalho].

Já Betty e Paulo de Castro anun-
ciavam o nascimento, no Hospital 
dos Servidores do Estado, de Mar-
cos, “irmãozinho” de Megan, Mar-
tha, Paulo e Eduardo.

Tudo através de nota paga pela 
imprensa.

BOSQUE

A Folha Vespertina lembrava o 
tempo em que era grátis o acesso 
ao Bosque Rodrigues Alves, “onde 
a petizada ia brincar, passear nos 
barquinhos ou de charrete, ou ver 
os bichos”. Depois, o ingresso pas-
sou a ser cobrado, à razão de dois 
mil reis. Mas a quantia “não era 
exorbitante”. No entanto, o prefeito 
de Belém, Moura Carvalho, deci-
dira reajustar o direito a entrar no 
parque de floresta confinada para 
20 cruzeiros.

“Amanhã serão 50 e em 63 tal-
vez 100. Os vereadores sabem que 
nenhum imposto ou taxa pode ser 
cobrado senão em virtude de lei, 
porém, também sabem, como o 
sabia o general Barata, que a lei é 
potoca”, alfinetava o jornal de Pau-
lo Maranhão.

ARMAS

As autoridades militares 
e policiais manifestavam 
preocupação pela inten-
sificação do contrabando 
de armas no aeroporto de 
Val-de-Cans. Também co-
meçavam a investigar o 
uso de armas privativas 
das forças armadas em fa-
zendas do Marajó.

AMERICANOS

Deve ter sido interes-
sante o jantar que os casais 
Leônidas Albuquerque e 
Paul Albuquerque ofe-
receram ao casal George 
Colman, com a presença 
de integrantes do consula-
do dos Estados Unidos em 
Belém, que tinha grande 
presença na vida da cidade. 
Na ocasião, Colman exibiu 
“vários filmes de sua pro-
priedade sobre a Amazô-
nia”. Era a versão cultural 
da diplomacia americana, 
abatida pelo tacão da nova 
filosofia que iria vigorar 
cada vez mais na terra do 
Tio Sam.

BELÉM-BRASÍLIA

Atacado constantemen-
te “por soezes invectivas 
de elementos desconhe-

cidos”, o superintendente 
da SPVEA (atual Sudam) 
e presidente da Rodobrás, 
Mário Dias Teixeira, rece-
beu a solidariedade de 14 
empreiteiras que constru-
íam a Belém-Brasília. Elas 
destacavam o “brasileiro 
ilustre” com o qual se so-
lidarizavam em relação aos 
críticos, que, “à sombra 
do anonimato, procuram 
atingi-lo em torpe campa-
nha de difamação de sua 
honra pessoal”.

Quatro das empreitei-
ras da estrada eram do 
Pará: Construtora Ligação 
Engenharia e Comércio, P. 
S. Oliveira, Construtora 
Gualo e Rui L. de Almeida 
Engenharia. Outras qua-
tro eram da então Guana-
bara (o Rio de Janeiro de 
hoje).

JUÍZES

Quinze candidatos se 
apresentaram para disputar 
10 vagas de juiz de direito 
nas comarcas do Estado. 
Passaram 12 e 3 foram re-
provados. A nota máxima, 
de 8,37, foi de José Anselmo 
Figueiredo Santiago, que vi-
ria a ser um dos dois juízes 
federais quando da criação 
desse nova jurisdição nacio-

nal, depois do golpe militar 
de 1964. O segundo lugar 
foi de Alfredo Toscano, com 
8,06. Os futuros desembar-
gadores aprovados foram 
Ossiam Almeida (em 4º lu-
gar) e Nelson Amorim (7º).

GÁS

Cena de Belém vista pela 
ótica – um tanto preconcei-
tuosa – da Vozes da Rua, co-
luna da Folha Vespertina:

“Andou ontem o carro da 
Pará-Gás a fazer a distribui-
ção dos botijões. Estes eram 
transportados para casa dos 
consumidores por um cabo-
clinho insolente e agressivo, 
que se portava inconvenien-
temente contra as donas de 
casa, porque estas não tinham 
o dinheiro já contado para lhe 
pagar, o que não é possível fa-
zer-se por antecipação porque 
a distribuição de gás se proce-
de em dias incertos”.

FOTOGRAFIA

Patrulheiro Toddy
A foto é de má qualidade, mas sua 

publicação se justifica. Ela assinala a 
estreia do programa Patrulheiros Toddy na 
TV Marajoara, em outubro de 1961. Era o 
comercial exibido “ao vivo” no intervalo do 
filme seriado nacional, de grande sucesso 

na televisão. O mocinho, à frente do cenário 
que copiava é da matriz, é Miguel Cohen, 
que viria a ser banqueiro em São Paulo.

PROPAGANDA

O 1º ano da 
televisão

O anúncio é do 
primeiro aniversário de 
funcionamento da TV 
Marajoara, a primeira 
do norte do Brasil, que 
pertencia à cadeia dos 

Diários e Emissoras 
Associados, de Assis 

Chateaubriand. A data 
culminava com espetáculo 

realizado “ao vivo” em 
estúdio, transmitido 

diretamente aos – ainda 
poucos – telespectadores.

Em
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Carta
DÍVIDA

Nominalmente a dívida externa de 
R$141 bilhões (como está dito na nota 
com o título acima – JP 598, pág. 07) 
“não pesa nada” nos exuberantes núme-
ros da dívida total da União (3.8 trilhões 
de reais). Entretanto, deve ficar claro 
que a maioria dos detentores desta fabu-
losa verba são bancos internacionais e 
empresas transnacionais, vale dizer, re-
presenta também dívida externa. Porém, 
mais importante é saber que mais da 
metade desse montante representa um 
tal de superávit primário. Mecanismo 
criado pelo financismo internacional 
para proteger sua agiotagem nos países 
em desenvolvimento.

Aqui no Brasil funciona desde o ano 
2000, no reinado de FHC, através da 
LRF – Lei de responsabilidade Fiscal, 
que, entre outras exigências, dá priori-
dade ao pagamento dos juros e correção 
monetária, da dívida pública pelos entes 
da Federação. Segundo dados estatísti-
cos do Tesouro Nacional, de janeiro de 
1995 (ano magno da escamoteada esta-
bilização monetária), a dívida pública 
passou dos R$135.9 bilhões para os atu-
ais R$3,83 trilhões. 

Outro dado importante é que des-
de 1988, os gastos com a dívida, atu-
alizados monetariamente, ficaram em 
torno de R$-20 trilhões. Compare-se o 
capital com os encargos. Mesmo con-
siderando o tempo decorrido é muito 
coisa! Um absurdo de dinheiro trans-
ferido para os bolsos dos rentistas que 
poderiam ter sido aplicados em inves-
timentos produtivos. 

E.T. - Esta nota já estava redigida 
quando li a panorâmica, técnica e didáti-
ca exposição do leitor Elias Granhen Ta-
vares, a respeito desse mesmo texto.  

Rodolfo Lisboa Cerveira

MEU SEBO

O livreiro Laurindo
Tomara que um dia seja escrita a 

história do livro e das livrarias de Be-
lém. E que desse trabalho conste o re-
conhecimento do papel desempenha-
do por Laurindo Garcia. Ele era um 
vendedor autônomo de livros. Mas era 
muito mais do que isso. Ao contrário 
de muitos mercadores de volumes im-
pressos, ele os conhecia. Não tratava 
livros como salsichas. Sabia o valor que 
tinham. E a utilidade que podiam ter 
para seus clientes. 

Supria-lhes as demandas, mas tam-
bém, eventualmente, criava suas neces-
sidades indicando publicações que des-
conheciam. Fazia com que sentissem a 
importância dos livros desconhecidos e 
lhes fornecia os exemplares, a um preço 
sempre justo. Às vezes suprimia o seu 
lucro ao constatar que o comprador, 
um estudante pobre, não podia pagar 
o preço de venda. Os mais afortunados 
receberam o que queriam na forma de 
presente.

Laurindo Garcia ia às casas dos seus 
clientes, mas estes podiam encontrá-lo 
em sua própria residência, no início da 
rua Oliveira Belo, no bairro – que não 
era o must de hoje – do Umarizal. Era 
o reduto de descendentes de escravos e 
músicos de primeira, como Tó Teixeira, 
abrigados em pequenas casas gemina-
das, paredes com uso duplo para pou-
par os gastos da construção.

Não existe mais uma figura como 
Laurindo. Guardava o estoque dos li-
vros em sua casa e os assin alava com 
seu carimbo simples. Ao  acaso, pego 
um dos livros que comprei com ele, 
como vários outros, em língua estran-
geira, que ele ia buscar diretamente nos 
revendedores, valendo-se da corres-
pondência postal (se a família guardou 
as cartas, devem ser preciosas para essa 
imaginária história a que me referi). 

O exemplar que apanhei é o Webs-
ter’s New Collegiate Dictionary, baseado 
na segunda edição do Webster’s New 
International Dictionary, que me foi de 
grande utilidade durante as aulas no 
Centro Cultural Brasil-Estados Uni-
dos, na sede da avenida Nazaré com a 

Rui Barbosa. A primeira edição desse 
dicionário para colegiais foi tirada em 
1916 por G. & C. Merriam Co., Pu-
blishers, em Springfield, no Estado de 
Massachussets. A minha é a 9ª edição, 
de 1956, editada nos Estados Unidos 
mesmo, enquanto a maioria das ante-
riores foi impressa nas Filipinas. 

O dicionário tem 1.174 páginas, 
com excelente capa dura, que resis-
te impavidamente a exatos 60 anos de 
existência, completados agora. Em pa-
pel fino, o volume é fácil de consultar e 
de formato prático. Um livro ao qual eu 
não teria acesso se não tivesse havido 
em Belém do Pará uma livraria tão pes-
soal quanto este jornal, que se materia-
lizou na figura rara de Laurino Garcia.

O leitor do patrão
Alguém devia se dedicar a copiar as 

anotações feitas à margem de livros por 
leitores famosos. Há fontes compac-
tas para essa pesquisa. A biblioteca do 
general Golbery do Couto e Silva, por 
exemplo. Ele escreveu – e muito mal – 
apenas dois livros. Seu estilo tortuoso 
praticamente impede a leitura fluente 
desses trabalhos e a compreensão das 
suas ideias, uma delas é a interpreta-
ção política da sístole e da diástole, que 
deram base supostamente filosófica ao 
movimento da distensão – lenta, gra-
dual e segura – do general-presidente 
Ernesto Geisel, companheiro de poder 
de Golbery na fase de transição da dita-
dura militar de 1964. Mas ele era leitor 
atento e pródigo.

Enquanto esse trabalho não se re-
aliza sobre acervos bibliográficos or-
ganizados e de acesso público, tenho 
usado os sebos como uma das fontes 
para saciar essa curiosidade. Às vezes 
compro mais de um exemplar de obra 
que já possuo apenas porque nela há as 
anotações de quem o possuiu. 

É o caso de Revoluções do Brasil 
Contemporâneo (1922/1938), de Edgar 
Carone. Eu já tinha a primeira edição, 
de 1965, da coleção Corpo e Alma do 
Brasil, da Difel, de São Paulo, dirigida 
pelo então apenas sociólogo Fernando 
Henrique Cardoso. Comprei a segun-

da edição (139 páginas), de 10 anos 
depois, não só por ter sido revista pelo 
autor, com quem cheguei a conviver 
– e admirar – na minha temporada 
paulista como candidato a acadêmi-
co, mas, principalmente, por ter per-
tencido a Flávio Galvão (que rubricou 
o livro, em tinta vermelha de caneta, 
como F. Galvão).

Conheci Galvão, com seu perma-
nente paletó e gravata, na redação de 
O Estado de S. Paulo seis anos antes 
que ele pagasse 28 cruzeiros para ter 
o livro recém-lançado e lê-lo de um 
fôlego, anotando-o copiosamente até 
a última página. Galvão era dessas fi-
guras algo sinistras, temidas e detes-
tadas na redação, por ser o epígono 
do dono do jornal. Os “nossos com-
panheiros” sempre necessitam de 
pessoas para realizarem serviços con-
siderados sujos ou com os quais os 
verdadeiros autores não querem liga-
ção direta. São personagens ocultos, 
algo misteriosos e discretos.

Galvão, porém, não era um sim-
ples boy de recados. Era culto, lia 
muito e tinha as próprias ideias, ne-
nhuma das quais – ao menos de pú-
blico – em conflito com as do patrão. 
Por isso, suas observações têm valor, 
ainda mais porque, sendo completa-
mente de direita, lia autores de es-
querda com atenção e proveito. Daí 
a edição anotada do livro de Carone, 
um comunista, ter valor que justifi-
casse a aquisição da duplicata.

A leitura não era beletrista. Tinha o 
objetivo de armar Galvão para enfren-
tar os adversários da família Mesquita e 
informar seus integrantes, se tal inicia-
tiva lhes fosse útil. Assim, ele assinalou 
com ênfase o trecho em que Carone diz 
que em 1928, no período de choques 
entre a elite da República Velha e os re-
volucionários que a derrubariam dois 
anos depois, o líder comunista Luiz 
Carlos Prestes, castiga, em carta incisi-
va, o recuo dos integrantes do Partido 
Democrático, por sua dubiedade, e Jú-
lio de Mesquita Filho, “que nos últimos 
anos levava O Estado de S. Paulo a uma 
linha contrária ao que se pretendia”.

Flávio Galvão deve ter feito os Mes-
quitas saberem dessa e de outras opini-
ões do autor a respeito deles. As marcas 
que deixou à margem do livro são ma-
terial à espera do seu historiador.

Finalmente, depois de tanto desmen-
tir, o governo federal admitiu uma ver-
dade que lhe é incômoda: a hidrelétrica 
de Belo Monte, destinada a ser a quarta 
maior do mundo, não é viável economi-
camente, mesmo já estando em fase final 
de construção para começar a produzir 
energia neste ano.

No início do mês, o Ministério de Mi-
nas e Energia autorizou a usina a participar 
do leilão de energia nova que será realiza-
do em 31 de março. Esses leilões acabam 
servindo de financiamento para projetos 
que ainda não entraram em operação por-
que os preços pagos pela geração de eletri-
cidade são, em média, 25% maiores.

Se comprarem a energia vendida pela 
usina com preços superiores aos de mer-
cado e do contrato de concessão, as distri-
buidoras terão que repassar esse custo aos 
consumidores residenciais, que acabarão 
tendo que subsidiar a grande hidrelétrica 
do rio Xingu, no Pará.

Segundo matéria da Folha de S. Paulo, 
essa brecha foi aberta para que a hidrelé-
trica venda, a preços maiores, o restante 
da energia que não foi comercializada à 
época da licitação da hidrelétrica.

“A usina, leiloada em 2010 com um 
baixo custo de geração, agora terá a chan-
ce de recompor suas margens e garantir 
uma receita futura maior, paga pelos con-
sumidores regulados-residências, peque-
nos comércios e indústrias”, diz o jornal, 
observando que na época do leilão “ficou 
definido que a usina teria 70% de sua 
energia destinada ao mercado regulado 
e 30% a grandes empresas, do mercado 
livre. A receita originada no mercado li-
vre seria responsável por dar viabilidade 
ao empreendimento. No entanto, os pre-
ços praticados pelo mercado livre estão 
aquém das necessidades de Belo Monte”.

Agora, a usina poderá vender esses 30% 
ao custo de energia nova, o que garantirá 
uma receita consistente por 30 anos.

Segundo a Folha apurou, essa oportu-
nidade foi criada “para diminuir o risco 
das empresas públicas que são acionistas 
da usina, pois elas enxergavam dificulda-
des para atingir a viabilidade financeira 
na obra”. Aproximadamente 90% do ca-

pital social da usina pertencem às empre-
sas do grupo Eletrobras, aos fundos de 
pensão Funcef, Petros e Previ e às estatais 
estaduais Cemig e Light.

“Com essa alteração legal de iniciativa 
do Congresso Nacional, permite-se que 
essa energia seja destinada ao mercado 
de consumidores regulados, aumentando 
a oferta de energia no leilão, o que tende 
a resultar em menores preços da energia 
contratada no leilão, com benefícios aos 
consumidores finais de energia”, diz, em 
nota, o Ministério de Minas e Energia.

A norma publicada pelo ministério 
foi desenhada sob medida para permitir a 
participação de Belo Monte e vetar a par-
ticipação de outras – acrescenta a Folha.

As regras preveem que a participação 
apenas de hidrelétricas com capacidade 
instalada superior a 50 MW, já em cons-
trução, mas que não tenham iniciado sua 
operação comercial antes de março de 
2015.

“Com isso, pequenas centrais hidrelé-
tricas e as usinas de Jirau e Santo Antônio, 
todas na região Norte, não poderão ofer-
tar energia no leilão”, alerta o jornal.

A Norte Energia, empresa concessio-
nária da usina, não confirmou a participa-
ção no pleito. “As eventuais participações 
ou não em leilões não são informações 
públicas, pelo seu caráter estratégico”, dis-
se também em nota.

Belo Monte se tornou inviável eco-
nomicamente porque sua energia firme, 
aquela disponível, em média, o ano intei-
ro, é menos de 40% da potência nominal, 
que pode gerar com o funcionamento 
pleno de suas 18 gigantescas turbinas. 
Para melhorar o perfil ecológico da obra, 
a Norte Energia reduziu o tamanho do 
reservatório.

Com área menor, ele não estocará 
água suficiente para manter a usina fun-
cionando num nível de produção capaz 
de garantir receita suficiente para cobrir 
os custos de geração. A vazão do Xingu 
chega a diminuir 30 vezes entre o pique 
do inverno e a estiagem máxima de ve-
rão. O fluxo não consegue manter em 
funcionamento as turbinas, que exigem 
700 mil litros de água por segundo.

Belo Monte: o povo 
pagará a conta



O grande poeta turco
O poeta turco Názim Hikimet foi 

amor à primeira leitura. Eu o descobri 
pouco depois da sua morte, em 1963, 
aos 61 anos. Nessa época, ainda me 
considerava poeta. Mais exatamente: 
com pretensão de poeta. Por isso lia 
muito os versos. Adotei um do bardo 
turco que dizia, mais ou menos assim: 
“se eu não queimo./ se tu não queimas,/ 
quem romperá as chamas?”. Foi um es-
tímulo para aceitar que o preço de en-
frentar as resistências à mudança é se 
queimar. Acumulei 
queimaduras sem 
fim ao longo da vida, 
mas não me queixo, 
graças ao poeta.

Vejo agora que, 
finalmente, sairá 
no Brasil, depois de 
mais de duas déca-
das de elaboração 
por Marco Syraya-
ma de Pinto, o único 
tradutor de literatura 
turca de que o Brasil 
dispõe. a sua obra
-prima Paisagens hu-
manas do meu país.

Ao anunciar o lançamento, Mame-
de Jarouche destaca a personalidade 
cosmopolita do poeta, “que se embe-
beu tanto da cultura oriental islâmica 
como da ocidental, leitor voraz e afi-
nado com o melhor dessa produção”. 
Por isso, contribuiu para a moderni-
zação e a consequente ocidentalização 
do seu país.

Apesar de integrar uma família da 
elite turca, Názim admirava a revolu-
ção russa, principalmente por causa 
de Maiakóvski, de quem foi amigo. 

Tornando-se militante comunista des-
tacado, “sofreu também as desventuras 
acarretadas por essa condição, sobretu-
do no Oriente Médio e no mundo is-
lâmico, tendo passado na cadeia, com 
idas e vindas, boa parte de sua vida. 
E isso a despeito da admiração - pelo 
menos intelectual e literária - que lhe 
devotava Atatürk [considerado o pai da 
modernização da Turquia], cuja morte 
acentuou a perseguição das autorida-
des e multiplicou o número de seus en-

carceramentos”, diz 
o professor de árabe 
da USP e tradutor. 
O poeta, renegado, 
acabaria morrendo 
em Moscou.

“Pensada como 
painel e também 
como registro de 
uma realidade que 
deve ser transfor-
mada - e que se 
transforma, malgra-
do as aparências em 
contrário -, a obra 
de Hikmet marca, 
de maneira notável, 

a tensão gritante, típica, mas não ex-
clusiva do Oriente Médio, entre uma 
tradição firmemente arraigada e o de-
sejo de modernização alimentado por 
parte de suas elites e por muitos dos 
seus artistas e intelectuais. Tensão essa 
que hoje está a alimentar os horrores 
que temos presenciado - com a Tur-
quia como um dos principais protago-
nistas” destaca Jarouche,

Oportunidade preciosa para quem 
gosta de poesia e quer conhecer um 
pouco mais a Turquia.

O livro de Hitler
Minha Luta, de Adolf Hitler, en-

trou em domínio público no dia 1º. 
Significa que qualquer editora pode 
publicá-lo sem pagar direitos aos her-
deiros ou sucessores. Duas delas já 
colocaram o livro no mercado. Gera-
ram com isso uma discussão que vem 
de longo tempo: deve-se aceitar ou 
vetar a publicação?

Como já li o livro, cujo original 
era em alemão de 600 páginas em 
dois volumes, sou inteiramente favo-
rável à liberação. O escândalo maior 
não está na obra em si, mas como ela 
foi escrita, depois de uma tentativa de 
golpe liderada pelo futuro führer, que 
teve mortos, em 1923, 10 anos antes 
da chegada dos nazistas ao poder.

Ele foi mantido “preso” com tan-
tas regalias que escreveu tudo de uma 
vez, enquanto recebia visitas, comia e 
bebia bem, tinha tudo ao seu dispor 
para o cometimento. E saiu tão rapi-
damente da “cela” espaçosa e confor-
tável que, menos de dois anos depois, 
lançava o primeiro volume do que 
produziu na prisão fixada pela fracas-
sada república de Weimar.

O livro, furioso, odioso e falso, é 
uma combinação de autobiografia e 
programa de poder. Hitler é sincero 
e direto. Fez tudo que antecipou em 
Minha Luta, que se credenciou a ser 
a “bíblia” do nazismo. Preconceitos 
e loucuras à parte, é um livro que se 
pode ler com proveito. Principalmen-
te se for para execrar as ideias do autor 
como os dos cúmplices, muitos ainda 
invisíveis, que o tornaram poderoso.

Sordidez sangrenta
A edição do caderno de polícia do Diário do Pará do dia 13 publicou oito 

fotos de três cadáveres, reproduzidos à exaustão por falta de matéria prima su-
ficiente, em grande tamanho, para preencher todo o tabloide sangrento. Destaco 
essa edição, que não é a recordista de “presuntos”, porque ela traz a foto, em 
detalhes, de um cadáver mutilado por três tiros nas costas. Aparecem claramente 
as perfurações e o sangue do cidadão, a quem o jornal atribui idade entre 30 e 35 
anos, sem identidade.

Os Barbalhos mostraram essa página do seu jornal aos filhos, parentes e 
amigos?

CORREÇÃO

O cestinha do Clube do 
Remo referido na Memória do 
Cotidiano da edição passada é 
Edir Goes e não Paiva. O jogo 
foi de basquetebol, evidente-
mente, e não futebol. Apesar 
do desempenho da seleção 
brasileira na última Copa do 
Mundo, placar tão dilatado 
assim está fora do alcance do 
nobre esporte bretão.


