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“A Operação Lava-Jato se transfor-
mou numa Justiça à parte. Uma es-
peciosa justiça que se orienta pela 
tônica de que os fins justificam os 

meios, o que representa um retrocesso histórico 
de vários séculos, com a supressão de garantias 
e direitos duramente consultados, sem os quais 
o que sobra é um simulacro de processo, enfim, 
uma tentativa de justiçamento que não se via 
nem mesmo na época da ditadura”.

Este é o trecho mais duro de um dos mais 
contundentes documentos produzidos por ad-

vogados no Brasil nos últimos tempos, com 105 
assinaturas de alguns dos mais famosos e pode-
rosos causídicos do país, fartamente divulgado 
no dia 15.

Quem lê esse trecho deduz de imediato que a 
centena de “operadores do direito”, em defesa da 
causa pública, denuncia odiosa perseguição po-
lítica movida contra pessoas punidas por expres-
sar suas ideias divergentes, vítimas de um grupo 
de agentes estatais inquisitoriais e nefandos.

A comparação da Operação Lava-Jato, uma 
extensa investigação administrativa que resultou 

LAVA-JATO

Como na ditadura?
Talvez este tenha sido o mais contundente documento produzido por advogados (105 o 

assinaram) desde a volta do Brasil à democracia, em 1985. Dá para concordar com eles 
que a Operação Lava-Jato agride mais os princípios da justiça do que a ditadura militar?
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em diversos processos judiciais, instau-
rados por um juiz federal do Paraná a 
pedido de representantes do Ministé-
rio Público Federal, que trabalharam 
em conjunto com policiais federais, 
aos processos políticos da ditadura soa 
estranho e falso quando se verifica que 
um dos signatários do extenso docu-
mento é ninguém menos do que Técio 
Lins e Silva.

Ele se notabilizou durante o regime 
militar por defender presos políticos. 
Esses cidadãos, acusados de subversão, 
eram presos sem mandado judicial, a 
qualquer hora do dia e em qualquer 
lugar. Costumavam sumir nas mãos 
dos seus algozes. Era até difícil locali-
zá-los, mesmo quando eles se apresen-
tavam espontaneamente à autoridade 
coatora, como fez o jornalista Vladimir 
Herzog. Pouco depois de ser preso, foi 
torturado e assassinado na cadeia. A 
simulação de suicídio, de tão tosca, só 
convenceu quem quis escrever a versão 
oficial à revelia dos fatos.

As garantias e os direitos indivi-
duais, como o habeas corpus, estavam 
suspensos. O país vivia sob as regras 
do estado de sítio, o que só se desco-
briu quando o jornal O Estado de S. 
Paulo questionou a censura perante a 
justiça e lhe foi esfregado o capítulo 
do estado de sítio como fundamento 
“legal” para a presença dos iracundos 
censores na redação. Mesmo eles ja-
mais acharam que o então paladino 
paulista fosse de esquerda.

Como é que um advogado com o 
currículo de Técio, o mais esmaltado 
por causas políticas na reluzente rela-
ção de assinantes do manifesto, per-
mitiu-se o absurdo da comparação? 
Todos os adjetivos esgrimidos pela 
plêiade de causídicos e sua justa indig-
nação, que deram ao texto uma marca 
de ineditismo em tempos de democra-
cia, foram usados não no patrocínio 
de presos políticos ou de vítimas de 
arbítrio. Defendem integrantes de um 
já provado e comprovado cartel de em-
presas privadas, formado para roubar a 
maior empresa do país, a Petrobras.

Contratos foram onerosamente fa-
turados para permitir o desvio de vo-
lumosa quantidade de dinheiro, usado 
para corromper políticos e emprega-
dos da estatal do petróleo, que davam 
cobertura às transações efetuadas. As 

milhares de páginas produzidas pela 
Lava-Jato, que incluem confissões dos 
autores das falcatruas, comprovam os 
crimes financeiros e os delitos penais. 
Não por acaso, mais de 90% das deci-
sões do juiz Sérgio Moro foram confir-
madas nas instâncias superiores.

Os advogados dos presos, indicia-
dos, acusados e mesmo dos que são 
apenas testemunhas, como a presi-
dente Dilma Rousseff, ou ainda se 
acham em vias de passar à condição 
de indiciados, como o ex-presidente 
Lula, puderam recorrer livremente 
dos atos que atingiram os seus clien-
tes. São advogados caros e (embo-
ra nem sempre) competentes, a fina 
flor daqueles que melhor manejam o 
conteúdo e os segredos das leis, en-
tre uma e outra vírgula, que acolhe os 
seus saberes (mesmo porque alguns, 
além de fontes de doutrina, são cria-
dores de leis).

No manifesto, eles apontam uma 
série de medidas do juiz federal de 
Curitiba que cercearam o efetivo 
exercício da defesa e violentaram 
o devido processo legal, causando 
uma ameaça ao sempre lembrado (e 
pouco praticado) estado democráti-
co de direito maior do que a nefan-
da ditadura militar (que, insatisfeita 
com sua própria cria, a constituição 
de 1967, recorreu à maior das aber-
rações constitucionais da história do 
Brasil – e talvez do mundo: a emenda 
constitucional nº 1, de 1969; quem 
quiser fazer prova, que a leia).

Os 105 advogados decidiram levan-
tar essa honrosa bandeira depois de 
perder de goleada nos recursos, inclu-
sive junto ao Supremo Tribunal Fede-
ral, onde, antes, eles posavam de cam-
peões de todas as causas. Não só eles, 
é claro, assinaram o manifesto. Outros 
tantos aderiram voluntariamente. Mas 
seria o caso de as duas partes não se 
juntarem porque, inevitavelmente, 
uma contaminaria de ilegitimidade a 
outra. Teria sido muito mais justo que, 
ao invés dos prestigiosos escritórios 
de advocacia, que sempre encimam 
um & às suas designações societárias, 
os arregimentados fossem dirigentes 
de OABs ou de ONGS que defendem 
os direitos humanos.

Não que o tal manifesto seja de todo 
suspeito, viciado ou desprezível. Várias 

das restrições, críticas e denúncias que 
faz têm procedência. Os apontados, que 
são o juiz, os membros do MPF e os de-
legados da Polícia Federal, deviam tirar 
do texto os corretivos que são necessá-
rios. A maioria dos questionamentos é 
de natureza formal e processual. Não é 
por isso que deixam de ter significado. 
A instrução processual viciada leva à 
sentença com igual mácula.

No entanto, até agora nenhuma nu-
lidade arguida contra o juiz solitário de 
Curitiba foi reconhecida pelos colegia-
dos que julgaram os recursos. Os tribu-
nais superiores estão metidos na cons-
piração comandada pelo juiz Moro? Se 
estão, por que não foram vergastados 
pelos arautos da verdade? O silêncio 
deles responde às dúvidas.

A leitura atenta e interessada do 
longo manifesto (cuja publicação na 
grande imprensa nacional deve ter 
sido cara) leva a uma indagação que 
merece ser feita, independentemen-
te da sua origem: os donos e dirigen-
tes das maiores empreiteiras do Bra-
sil teriam sido levados às barras da 
justiça e alguns deles já condenados 
se todas as formalidades legais tives-
sem sido cumpridas estritamente? A 
resposta é não.

Essa admissão de desvio, contudo, 
deve ser complementada pela obser-
vação de que se um promotor extra-
polou, se um delegado falou demais, 
se o juiz se manifestou exagerada-
mente fora dos autos, se houve trata-
tiva de bastidores que levaram a de-
lações premiadas e mais alguns itens 
dessa marginália, tudo isso em nada 
alterou o que agora se sabe: que um 
grupo de personalidades de colarinho 
branco assaltou uma empresa pública, 
a maior do país e das maiores do mun-
do, valendo-se da corrupção.

O que ainda falta saber é o montan-
te desse roubo, o número (e a identi-
dade) de todos os que o praticaram e a 
extensão dos que se favoreceram desse 
ardil. A Petrobras, num procedimento 
que inovou em matéria de balanço, ad-
mitiu, nas suas contas relativas ao exer-
cício de 2014, que o rombo foi de seis 
bilhões de reais. Hoje, essa estimativa é 
pelo menos 10 vezes maior.

Trata-se do maior assalto aos cofres 
de uma única empresa de propriedade 
do povo brasileiro, o que não se reduz 
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a uma proclamação vazia: milhares de 
cidadãos são acionistas da companhia. 
O dano causado pelo escândalo que se 
criou em torno da Operação Lava-Jato 
é ainda maior e vai gerar efeitos mesmo 
quando toda essa história estiver encer-
rada. Se a expressão já não está defini-
tivamente amaldiçoada pelo seu uso, 
valia a pena recorrer a ela: é um caso 
de segurança nacional, um atentado à 
soberania nacional.

Todos os presos, indiciados ou acu-
sados devem ser respeitados e, quando 
levados à justiça, seus direitos precisam 

ser garantidos. É condição do regime 
democrático – e por isso ele constitui 
um valor universal. Mas é preciso não 
esquecer que eles se combinaram para 
roubar o patrimônio público.

Se antes, como empresários bem 
sucedidos e personalidades destacadas 
da sociedade, eles se beneficiavam dos 
favores da lei, agora devem ser subme-
tidos aos seus rigores. Nada de arbítrio 
e violência, mas todo o rigor que a lei 
possibilita. É o que está sendo feito. E é 
o que o concílio de causídicos não quer 
que continue a ser feito.

Os brasileiros não acreditavam 
que empresários e políticos, os “mais 
iguais” da sociedade, seriam um dia 
presos e condenados por seus delitos. 
A cadeia foi concebida para os pobres, 
humildes, ofendidos, destituídos de 
padrinhos e pistolões. Felizmente, isso 
está acontecendo, a despeito da compe-
tência e da linguagem dos advogados 
desses réus, regiamente remunerados 
para isso. Talvez dê para acreditar que 
o Brasil, embora pagando preço exces-
sivamente alto, está mudando – talvez 
para melhor.

A rotina em Marituba
Foi um dia dramático e intenso, mas 

não atípico, o que tiveram, no dia 26, os 
vizinhos do cemitério Max Domini, em 
Marituba, na Grande Belém. São mora-
dores de um bairro que levou o nome 
do então governador Almir Gabriel, 
adotado não pós-morte, como a lei exi-
ge, mas com o homenageado ainda em 
vida. Pra que se preocupar com a lei? 
Ela não passa de potoca, sacramentou o 
político mais influente da República no 
Pará, o general Magalhães Barata.

No fim da tarde, a reunião de uru-
bus no céu, voando em círculos, ser-
viu de alerta: teriam localizado alguma 
coisa morta e podre? Reação dramática 
dos observadores: podia ser o corpo de 
Arthur Moraes Souza, que completava 
quatro dias de desaparecido.

Parentes e amigos formaram uma 
expedição para chegar ao local que 
atraída os urubus, no meio da mata, de 
difícil acesso. O cadáver já estava bas-
tante decomposto. Tinha quatro mar-
cas de perfuração, três no peito e uma 
na costa. Podiam ter sido de faca. Ar-
thur foi assassinado.

Ele circulava muito por toda a área, 

apesar da pouca idade. Ia até os limites 
do descampado com a vegetação mais 
densa. No sábado, foi e voltou algumas 
vezes para se munir do necessário para 
empinar seu papagaio, agora chama-
do de pipa. Dois adolescentes estavam 
com ele, naquela fronteira entre o vi-
sível e o desconhecido, até meio-dia, 
quando ele sumiu.

Teriam sido eles os 
assassinos? A polícia 
não encontrou provas 

para incriminá-los. Eles 
alegaram que tinham 

saído exatamente naquele 
momento. Como são 

menores, foram liberados. A 
população estava revoltada. 
Queria linchar os suspeitos. 

Seus parentes tiveram 
que acobertar a fuga.

Sem poder descarregar sua fúria, os 
moradores foram para a BR-316 e a blo-
quearam, no sentido de saída da capital 
paraense. Era pela morte de Arthur, 
mas também do irmão dele, seis anos 
mais velho quando foi assassinado, no 

ano passado, ao sair para o trabalho. 
Foi latrocínio: roubo seguido de morte. 
Como tantos outros crimes constantes, 
que a população já não suporta mais.

Por isso, as pessoas ameaçavam fa-
zer alguma coisa com o cemitério. Sem 
muros, ele serve de caminho de fuga e 
esconderijo para os bandidos. Era a ou-
tra razão do protesto. A Polícia Rodo-
viária Federal mediou um entendimen-
to: a direção do cemitério iria mandar 
construir a murada, com o cuidado 
necessário porque ali há uma reserva 
ambiental. O administrador também 
fez um pedido aos manifestantes: dei-
xar de jogar lixo no local, que serve de 
moradia para os mosquitos da dengue 
e da zika, duas das maiores ameaças à 
saúde na atual temporada.

Firmado o entendimento, a rodo-
via federal foi liberada, quando a fila 
de carros estacionados passava de três 
quilômetros. Anoitecia e os morado-
res voltaram para suas casas. Preve-
nidos para outro dia igual na agenda 
das suas angústias e padecimentos na 
Grande Belém, a 26ª cidade mais vio-
lenta do planeta.

Memória do 
Cotidiano

Volume 7

NAS BANCAS 
E LIVRARIA
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Como você reagiria ao assassina-
to de seus dois filhos em menos de 
um ano?

Primeiro o mais velho, de 17 anos, 
assaltado e em seguida morto ao sair 
de casa para o trabalho. Depois, o de 
11 anos, estuprado e morto com quatro 
facadas no meio do mato, para onde foi 
levado por um vizinho, de 25 (ou 26) 
anos, que abusou dele e o liquidou para 
não ser denunciado.

Exerço há meio século o jornalismo, 
uma profissão que oferece uma varie-
dade rara de oportunidades e experiên-
cias de todos os tipos. Tenho muita es-
trada e o couro curtido. Mas envelheço 
um pouco cada vez que sei de crimes 
com essa violência alucinada. E eles se 
multiplicam e se tornam ainda mais 
torpes. Aonde iremos chegar?

É uma tragédia sem volta e sem re-
cuperação para a família do menino, 
que sumiu no sábado passado e só foi 
localizado na semana passada, já em 
adiantada decomposição. Sua família 
mora no loteamento, bairro ou inva-
são Almir Gabriel, em Marituba. Es-
sas ocupações ficam além do alcance 
das obras públicas (só não da caça ao 
voto) e a poucos passos das capoeiras 
que ainda sobrevivem à expansão ur-
bana na Grande Belém, uma das capi-
tais mais violentas e caóticas do país e 
do mundo.

Dessa localização se aproveitou o 
cidadão que atende sugestivamente 
pelo nome de Michael Kildare Ma-
chado. Sua aparência é normal. Não 
se enquadra nos parâmetros da bioti-
pologia. Mas seu currículo já exigia o 
alerta dos responsáveis pela seguran-
ça pública.

A polícia diz que ele abusou de 
uma adolescente de 13 anos em 2014, 
também na área onde mora. Chegou a 
ser preso e foi solto. Realmente porque 
não cometeu o crime e por isso não 
podiam ser reunidas provas contra ele, 
ou por negligência, imperícia ou o que 
mais pode ter dado causa a esse resul-
tado por parte da polícia.

O certo é que foi liberado e menos 
de um ano depois investiu sobre a crian-
ça, a estuprou e a matou com golpes de 
faca, que, por ser arma branca, agrava o 

homicídio. O assassino diz que agiu sob 
influência de droga. Pode ser que sim.

O mais provável, entretanto, é que 
tenha recorrido a esse argumento como 
álibi para reduzir a gravidade do seu ato, 
à semelhança do que costuma fazer a po-
lícia, quando descarrega sobre a droga a 
responsabilidade por certas ocorrências 
criminais (de resto, sistemáticas).

• • •
O assassino foi à pia 

batismal para receber um 
nome estrangeiro, com 
o qual seus pais talvez 

pretendessem livrá-lo de 
um destino ruim, como 
fazem os que sapecam 

letras dobradas e ipsilones 
aos nomes dos filhos, 

na presunção de um acidente da sorte 
que possa enobrecê-los ou, ao menos, 
retirá-los da rua da amargura, onde se 
encontram (Chico Buarque interpretou 
com amarga ironia essa pretensão com 
a música Meu Guri).

A narrativa do assassino aos jorna-
listas foi tão fria quanto o seu procedi-
mento ao cometer o crime: seduziu o 
menino com o oferecimento de papa-
gaios para ele empinar, conduziu-o ao 
mato, abusou sexualmente de Arthur e 
o matou. Mas, estranhamente, largou a 
arma do crime a menos de  10 metros 
de distância. Também abandonou ali os 
papagaios (ou pipas). Seria realmente o 
efeito de droga ou relaxamento devido 
à certeza da impunidade?

As pessoas que são parentes ou 
amigos dos dois irmãos estão marca-
das para o resto das suas vidas. Se não 
fosse o humor mais negro e a ironia 
mais selvagem, teriam algum motivo 
para consolo por não ignorarem que 
esses fatos se tornaram rotineiros na 
área metropolitana de Belém do Pará, 
com seus sofridos 400 anos, no con-
solo de lágrimas cobertas por mais 
lágrimas.

Motivo há, mas com outro fim: a 
reação dos humilhados e ofendidos. 
Sugiro a quem se interessa pelo desti-
no de Arthur Moraes Sousa que faça 
uma “vaquinha” e construa uma lápi-
de em local público e de maior circu-
lação. Ela servirá de monumento de 
protesto e indignação pela desvalori-
zação do bem mais valioso que temos, 
a vida humana.

Os moradores do loteamento (ou 
invasão) poderão inaugurar esse mar-
co num culto ecumênico (para que 
todos possam participar), convidar 
as autoridades e as receber civiliza-
damente, mas com cartazes nos quais 
expressarão sua condição de seres hu-
manos, contribuintes e cidadãos, com 
o direito de exigir do Estado que pro-
teja suas vidas.

A partir de agora, em todos esses 
crimes, que as pessoas solidárias repi-
tam essa atitude. Se Belém acabar por 
se transformar em um cemitério, ao 
menos se saberá de quem é a culpa - a 
ser devidamente cobrada.

A barbárie cotidiana
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Belém dos 400 anos: novo lugar no mundo
Belém tentou, mas não conseguiu se 

tornar uma cidade industrial. Provavel-
mente não conseguirá nunca mais, em-
bora seja vizinha de um centro indus-
trial de grande porte, o de Barcarena, 
a apenas 50 quilômetros de distância. 
Terá que se concentrar em aproveitar 
suas sinergias. Mas por sua infraestru-
tura (inclusive humana), montada ao 
longo de quatro séculos, tem vocação 
ainda a desenvolver para os setores de 
serviço e comércio. Sobretudo se esta-
belecer, renovar ou repor elos com o 
interior do Estado e da região.

O Centro Global de Gastronomia 
e Biodiversidade pode ser o primeiro 
projeto concebido com essa preocupa-
ção. Ele não é apenas restaurante e tu-
rismo, embora os inclua. Sua proposta 
é “integrar a gastronomia e tecnologia, 
cultura alimentar e biodiversidade, 
sustentabilidade e cadeia produtiva”. 
Pretende ir além “do extrativismo de 
ingredientes exóticos e dos modismos 
de ocasião”.

O centro funcionará na Casa das 
Onze Janelas, na praça da 
Sé, que abrigou um restau-
rante concedido à iniciativa 
privada. Um novo restau-
rante surgirá, “com car-
dápios à base de produtos 
agroflorestais produzidos 
por comunidades flores-
tais”. Para esse fluxo fun-
cionar, a relação direta com 
os produtores será prioritá-
ria, “assim como a abertura 
para chefs de várias partes 
do mundo introduzirem conhecimen-
tos e processos”.

Um museu do alimento será insta-
lado na Casa das Onze Janelas, servin-
do de apoio a um barco-cozinha, com 
capacidade para receber 40 turistas, 
pesquisadores e estudantes. Eles esta-
rão empenhados em ter acesso a “uten-
sílios, processos e ciência da cultura 
alimentar dos povos amazônicos, como 
artigos de arte e cultura”.

Também funcionará uma Escola 
Superior de Gastronomia e Biodiversi-
dade, dispondo de um laboratório culi-
nário, para oferecer cursos de extensão 
e pós-graduação.

A instalação do centro está prevista 
para o segundo semestre deste ano, as-
sim como o restaurante e o barco. A es-
cola e o laboratório estão previstos para 
o início de 2017, seguidos pelo museu.

O vice-presidente do Instituto Atá, 
Roberto Smeraldi, admite que o cro-
nograma é pra lá de otimista, mas acha 
que Belém inicia 2016 sob signo favorá-
vel: passou a integrar Rede de Cidades 
Criativas da Unesco, da qual partici-
pam 116 cidades de vários continen-
tes, na companhia apenas de Salvador 
e Santos como integrantes selecionadas 
no Brasil. Esse selo de qualidade pode 
ajudar muito a capital paraense a se tor-
nar um destino gastronômico interna-
cional. O centro ajudaria a seguir essa 
trilha e dela se beneficiaria.

O governo do Estado deu o seu 
endosso à iniciativa do instituto, cria-
do em São Paulo, em 2013, pelo chefe 
Alex Atala: o centro de gastronomia e 
biodiversidade é o principal tema de 
12 páginas de publicidade publicadas 
na revista Veja para comemorar – com 

farta exibição de policromias e fanta-
sias – os 400 anos de Belém. Mas o tex-
to não menciona uma única vez o valor 
do projeto, a fonte dos recursos a serem 
usados, quem dele participa, a forma 
de associação do governo com quem 
for executar a ideia e outros detalhes 
mais que ajudariam a dar forma mais 
concreta a tantas declarações de boas 
intenções.

O projeto pode ser bom, mas não 
deve ser entregue à sociedade como 
um produto pronto e acabado, que se 
torna fato consumado dessa maneira. 
Precisa ser muito bem analisado e dis-
cutido publicamente, para que a sua 

materialização tenha coerência com a 
sua idealização.

A ideia é realmente muito boa, mas 
o governo Simão Jatene (como os an-
teriores) é manhoso e alquímico. Fala 
melhor do que faz e faz menos do que 
apregoa que fez. Além do mais, deve-se 
evitar que o patrocínio oficial transfor-
me o centro numa extensão da admi-
nistração pública, com seus vícios polí-
ticos e fisiológicos.

Mas se a empreitada for avante, de-
ve-se ainda ter em consideração que di-
ficilmente um turista estrangeiro virá a 
Belém, desviando-se das rotas mais tra-
dicionais, só para apreciar a sua culiná-
ria. Se a gastronomia só se consolidará 
se estabelecer vínculos positivos com as 
fontes da produção e da cultura culiná-
ria, no seu sentido mais amplo, precisa-
rá também de outros atrativos.

Pode ser o momento certo de pen-
sar na criação de outros centros de 
referência, que poderão ser batizados 
de museus: um para promover o co-
nhecimento e a difusão da cabanagem; 

outro para recuperar a 
história do ciclo da bor-
racha; um terceiro dedi-
cado aos nativos, índios 
e caboclos; mais um para 
reconstituir, com todos 
os meios tecnológicos 
disponíveis de exibição, 
o projeto pombalino na 
Amazônia; uma completa 
“repaginada” (como man-
da o jargão) no museu do 
Círio; um acordo com o 

Grêmio Literário Português para tor-
nar mais visível sua preciosa biblioteca 
e acrescer-lhe outras formas de acesso 
ao mundo português na Amazônia; um 
centro da mineração, que abranja des-
de mapas, imagens de satélite, amostras 
de rochas, maquetes e miniaturas, até 
vídeos, filmes e palestras, e o que mais 
se conceber para que Belém recupere 
integralmente sua posição de caixa de 
ressonância da Amazônia e pregoeira 
mundial da sua cultura.

Assim, essa mambembe festa dos 
400 anos, deixando a infertilidade 
oficial, poderá se tornar concreta e 
fecunda.
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Quem é agricultor e precisa da terra?
Pedi para uma fonte me mandar um texto singelo com as suas impressões mais recentes sobre 

Marabá. Natural da cidade, a fonte vive pendularmente entre o exterior e o Brasil. Essa condição 
lhe permite juntar seu conhecimento vivencial da realidade local com o distanciamento crítico 

proporcionado pela sua circulação pelo mundo. Por isso observa situações que passam despercebidas 
ao nativo e se permite analisá-las sem qualquer tipo de venda. Por isso, reproduzo sua pequena, 

mas provocante mensagem, lembrando que um dos focos é a fazenda Cedro, cuja propriedade 
passou de Benedito Mutran Filho, de família local, para o banqueiro Daniel Dantas, que os boatos 

consideram sócio do filho mais velho do ex-presidente Lula, sem comprovar a informação.

Já havia, no início da década de 
1990, a chamada máfia da terra, co-
mandada pelo MST. Ela continua 

viva & forte. Posso dar um testemunho 
pessoal a respeito. O pai de uma grande 
amiga era agricultor de verdade. Tinha 
uma terra a uns 100 quilômetros de 
Marabá. Quando os filhos cresceram, 
ele cansou e veio morar na cidade. Eu 
e minha irmã demos, na época, uma 
quantia generosa para essa amiga dar 
o sinal e comprar um lote em Marabá.

Após uma longa história, em vez 
de fazer a coisa certa e comprar um 
terreno legalizado, a família cresceu o 
olho e quis dois. Eles decidiram, então, 
“comprar” numa invasão. Ocorre que 
um dos donos do terreno apareceu lá 
e botaram eles para correr. No entanto, 
eles ficaram com um lote, construíram 
a casa e hoje vivem lá em paz.

O pai da amiga vendeu a terra dele, 
que havia sido dada pelo Incra, mas 
muitos anos atrás. Hoje tem uma pen-

são como agricultor e tem uma profis-
são atual paralela: é invasor profissional 
do MST. Não pretende voltar a ser agri-
cultor, mas adquirir a terra, que passa 
adiante – sem a documentação, é claro. 
Mas se invasão funciona às portas do 
Congresso, STF e Palácio do Planalto, o 
que dizer no Pará.

Você me perguntou anteriormente 
sobre minha visão de Marabá/Sul do 
Pará: continua a ser a mesma. Um dos 
problemas centrais do Brasil é a regu-
larização do uso do solo. De Norte a 
Sul, o Brasil foi e é incapaz de resolver 
este problema. E nem sei se faz diferen-
ça a situação de uma favela no Rio ou 
São Paulo e uma no Pará. A origem é a 
mesma e os problemas decorrentes daí 
também são os mesmos. 

A única coisa que parece ter muda-
do é o uso disso como instrumento po-
lítico. Casos como o da fazenda Cedro 
e da existência de invasores profissio-
nais estão sendo tratados como se fos-

se mais um caso do conflito pela terra, 
mas acredito que a agenda do MST/
seus seguidores mudou. Eu gostaria 
que você estivesse aqui e pudesse ouvir 
os detalhes de como isso funciona. E, 
claro, nenhum nome poderia ser reve-
lado porque é morte na certa. Vida aqui 
é barata, como você sabe. Se qualquer 
um for em alguns lugares aqui – pos-
tos de gasolina nas entradas & saídas 
de Marabá e vizinhança – e espalhar 
que precisa de alguém para “fazer um 
serviço, resolver um problema” e deixar 
informações sobre como localizá-lo, 
você vai ficar surpreso com o número 
de pessoas que irão procura-lo!!!!

Muitos escrevem sobre essas graves 
questões no conforto do ar condiciona-
do e não se dão conta da complexida-
de do problema. Quem são, hoje, por 
exemplo, os verdadeiros agricultores 
que precisam de um pedaço de terra?

Cocaína: agente destruidor
que se expande pelo Pará

Benedito Carvalho Filho

Uma notícia impressionante foi publicada no Jornal Pes-
soal 599 do mês de dezembro de 2015. O título da matéria 
começa com uma interrogação: narcotráfico internacional 
está se instalando no Pará? O jornalista informa a apreen-
são de um mini-submarino, que estava sendo construído 
na costa de uma ilha, no município de Vigia, a menos de 80 
quilômetros de Belém. Em seguida informa que “desde 1993 
os traficantes colombianos de droga, que produzem 60% da 
cocaína em circulação pelo mundo, utilizam pequenos sub-
marinos para escapar à vigilância dos governos”.

Até 2011 – afirma o jornalista – “perderam 65 dessas 
embarcações, mas o investimento – de um milhão só com o 
custo dos submarinos – é compensado pela maior eficiência 

desses recursos. As autoridades colombianas estimam de que 
de cada 10 submarinos construídos, apenas dois são locali-
zados e recolhidos”.

A notícia sobre a utilização de submarino no tráfico de 
drogas na Amazônia não é nova. Desde muito tempo esse 
veículo náutico vem sendo utilizado no tráfico internacional 
de drogas, transportando grandes quantidades de entorpe-
centes. O colombiano Pablo Escobar, o lendário traficante de 
droga, morto no dia 3 de setembro de 2012, aos 69 anos de 
idade, já utilizava o submarino como meio para transportar 
drogas.

Quem leu o livro do italiano Roberto Saviano, chamado 
ZeroZeroZero, editado pela Cia das Letras (2014), sabe que a 
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ousadia dos traficantes de drogas não tem limites. Trata-se, 
como afirma o jornalista italiano, hoje jurado de morte, que 
“os Tubarões, para dominar o mercado de drogas, que só no 
México hoje movimenta entre 25 e 50 bilhões de dólares por 
ano, estão corroendo a América Latina desde seus alicerces”.

A crise econômica – afirma Saviano – “as finanças devo-
radas pelos derivativos e pelos capitais tóxicos, o enlouque-
cimento das Bolsas: em quase toda parte estão destruindo as 
democracias, destroem o trabalho e as esperanças, destroem 
o crédito e vidas”. Acrescenta ele: “a crise não destrói – pelo 
contrário, fortalece – as economias do crime. O mundo con-
temporâneo começa ali, nesse big bang moderno, origem dos 
fluxos financeiros imediatos”,

Em seguida adverte: “Choque de ideologias, choque de 
civilizações, conflitos religiosos e culturais são apenas capí-
tulos do mundo. Mas se olharmos através da ferida dos capi-
tais criminosos, todos os vetores e os movimentos se tornam 
diferentes. Se ignorarmos o poder criminoso dos cartéis, to-
dos os comentários e as interpretações da crise parecem se 
basear num equívoco. Esse poder temos de olhá-lo nos olhos, 
encará-lo bem, para compreendê-lo. Ele construiu o mundo 
moderno, gerou um novo cosmo. O big bang se iniciou aqui”.

Nesse mundo enlouquecido do capitalismo financeiro, 
como vimos no filme O Lobo de Wall Street, de Martin Scorce-
se, baseado no livro de Jordan Belfort, editado no Brasil pela 
Editora Planeta em 2014, a droga consumida torna-se qua-
se uma necessidade, principalmente por aqueles, que, para 
acompanhar o movimento das finanças, têm que usar aditivos, 
trafegando nem sempre pelos caminhos éticos ou legais, pois a 
rapidez do mercado exige velocidade e esperteza.

Para os pequenos usuários dessas drogas, elas servem 
para tamponar e mitigar o mal estar em que vivem e delirar 
a fim de suportar o dia a dia uma realidade cruel e ainda ter 
que pagar o juro do agiota. Para outros que comerciam serve 
para adquirir uma renda extra, mesmo tendo que enfrentar a 
cobrança desses mesmos agiotas.

Trata-se de um “mercado” que se amplia nas periferias 
dessas cidades e que vem arregimentando um grande núme-
ro de mulheres de todas as idades. Não é sem razão que o 
encarceramento feminino vem assumindo proporções avas-
saladoras, como nos mostram as estatísticas. Em 5 de no-
vembro foi publicado o relatório “Levantamento nacional de 
informações penitenciárias”, que nos revela dados impactan-
tes nesse sentido.

Entre 2002 e 2014, aumentou a população feminina nos 
presídios 567,4%. Atualmente, 37.300 mulheres estão presas. 
Esse é um fenômeno mundial. Das 10 milhões de pessoas 
presas, 700 mil são mulheres. Temos nos perguntado: por 
que a droga, muito usada no passado, vem adquirindo di-
mensões tão avassaladoras no presente?

Não estamos nos referindo somente aos lucros astronô-
micos que o seu comércio gera, que, como hoje sabemos, é 
imenso, mas a difusão de seu uso em todas as camadas so-
ciais no mundo inteiro. Nessa sociedade delirante e distópica 
em que vivemos, onde, como diz Roberto Saviano no livro ci-
tado, “a cocaína é uma resposta exaustiva à necessidade mais 
imperativa da época atual: a falta de limites”, essa é uma das 
suas mais fortes características.

Isso traz sérios problemas, como têm mostrados os psica-
nalistas e psiquiatras, pois o que esta em jogo é a vida e, por 
consequência, o mal estar que ela provoca nesse mundo em 
que a ânsia de consumo prevalece como sinônimo de “feli-
cidade” e, por isso, consumimo-nos porque o importante é 

viver o “barato” do aqui e agora, na imediatez do presente. E, 
como consequência, paga-se um preço bem alto.

Nessa “vida para o consumo’, para usarmos uma expres-
são do sociólogo polonês Zygmunt Baumann, no seu livro 
com o mesmo título, Vida para Consumo – A transformação 
das pessoas em mercadorias (Editora Zahar, 2008), as pessoas 
precisam das drogas, não só as químicas que chegam pelos 
aviões e submarinos, mas outros tipos de drogadições para 
fugir do mal estar e seus efeitos colaterais.

O narcotráfico internacional não está se instalando só no 
Pará, mas em todo mundo, em especial aqui na Amazônia, 
que, como se sabe, é uma rota importante do tráfico inter-
nacional. Se formos fazer um paralelo entre a economia do 
crime a que se referiu Saviani, com a economia das nossas 
commodities exportadas para os países industrializados, ve-
ríamos que os rastros de destruição que elas provocam assu-
mem as mesmas proporções.

A primeira afeta a natureza e provoca destruição que 
atinge o meio ambiente e a outra consume o ser humano até 
destruí-lo. As drogas viajam através de submarinos, aviões 
e pequenas embarcações, enquanto o nosso minério é ex-
portado por potentes trens que cortam parte do território 
brasileiro para depois serem levados para países distantes, 
deixando aqui os rastros de destruição como aconteceu em 
Mariana, Minas Gerais quase no final do ano passado e como 
vêm acontecendo aqui na Amazônia, como vimos no núme-
ro anterior desse jornal quando expomos a tragédia do Lago 
Batata no município de Oriximiná.

O correspondente de um jornal americano, numa longa 
matéria sobre o tráfico de drogas afirmou que “o Brasil é o 
maior consumidor de cocaína do mundo (atrás apenas dos 
Estados Unidos). Ganha, com a região amazônica, uma boa 
rota para contrabandear os produtos ilegais do Peru, Co-
lômbia e Bolívia. As “cidades da floresta” que contam com 
25 milhões de habitantes na Amazônia brasileira, tentam se 
recuperar dos longos embates entre gangues, o que gera as-
sassinatos de policiais e execuções macabras, que incluem até 
decapitações”. (ver site http:/www.ariquemesoline.com.br/
notícia.asp?cod=293686&cod Dep=38)

A Colômbia, que, como informa Lúcio Flavio Pinto, é o 
maior fornecedor de drogas para os Estados Unidos (90% da 
cocaína vai para lá), faz parte desse big bang. Como deter essa 
força avassaladora? Evidentemente isso “é péssimo”. Torna-se 
mais grave por sua “capacidade de corromper e comprar ade-
são das autoridades” e outros cidadãos, mas não só elas. Quem 
conhece, mesmo superficialmente, o submundo do crime or-
ganizado sabe que ele não funciona sem cúmplices, lavando 
dinheiro no mercado imobiliário, no comércio e tantos meios.

As duas grandes cidades da Amazônia infelizmente es-
tão profundamente enredadas nesse mundo criminoso, pois 
nos dias de hoje não há um mercado no mundo tão rentá-
vel quanto o da cocaína. Nem o investimento financeiros 
de retorno mais rápido. Os personagens envolvidos nessas 
transações têm as suas conexões com a economia formal e 
informal e o mercado financeiro. Os que estão nos presídios, 
os pequenos traficantes, os “aviões” que a polícia prende e 
que aparecem nos jornais e nos programa policiais da TV 
são homens, mulheres e até crianças no limite da pobreza 
urbana que se espalha pela periferia das cidades. São “peixes 
pequenos”, que vivem na invisibilidade, “os matáveis”, para 
usarmos uma expressão de Agamben, no seu livro Homo Sa-
cer: o poder soberano e a vida nua (Editora Belo Horizonte. 
Humanitas, 2012)
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MEU SEBO

Nos garimpos 
de papel

Em 1990 fui ao Oregon, no extremo 
noroeste dos Estados Unidos. Queria ver 
várias coisas. Uma delas era a primeira 
escada de peixes de uma hidrelétrica, a de 
Boneville, no rio Colúmbia da década de 
1950, que encerrou um conflito explosivo 
ao permitir a passagem do salmão pela bar-
ragem, que não o previra, provocando a ira 
dos pescadores. Também queria ver o ata-
que à última grande reserva de floresta na-
tiva do país, transformada em toras de ma-
deira e exportadas dessa forma, in natura, 
para o Japão, o que parecia inacreditável.

O que eu não previa era encontrar a 
Powell’s, em Portland, a atraente capital do 
Estado, onde eu tranquilamente moraria (já 
naquela época o ônibus que circulava pelo 
centro era gratuito, por um motivo simples: 
a prefeitura concluíra seus cálculos com a 
certeza de que era melhor nada cobrar; o 
custo da administração do serviço superava 
a receita proporcionada pela tarifa – isto no 
maior país capitalista do mundo).

Era uma livraria, mas não qualquer li-
vraria. Era um sebo, ocupando um quar-
teirão inteiro. Suas seções eram divididas 
pela cor das salas, várias, enormes. No mo-
mento da minha visita, a atendente me dis-
se que ali havia um milhão de volumes – e 
não encontrei motivo para duvidar.

Fiquei um dia inteiro ali, com rápida 
interrupção para o almoço e alguns cafe-
zinhos. Primeiro tentei fazer um rápido 
inventário do acervo, mas logo vi que, 
quando (e se) terminasse o dia teria acaba-
do. Resolvi arriscar primeiro na seção de 
filosofia.

E fi-lo bem, como diria o presiden-
te (por seis meses) Jânio da Silva Qua-
dros, autor de uma história da civilização 
brasileira, em parceria com o honorável 
Afonso Arinos de Mello Franco, que a 
deve ter escrito integralmente (se é que 
não a encomendou e rubricou: o texto 
não honra seu excelente estilo, sobretudo 
o das memórias, das melhores que já li, 
talvez pela gongórica companhia do pro-
fessor J. Quadros).

Dei de cara com as obras completas 
de Sören Kierkegaard, em 13 gordos vo-
lumes, edição Princepton, a 4,70 dólares 
o exemplar. Veio-me logo à memória a 
edição francesa (graficamente, muito su-
perior, mas não editorialmente), em mais 
volumes, talvez, que encontrei na Livraria 

Duas Cidades, em São Paulo, a algo como 
(se a memória não me trai) 600 dólares o 
conjunto.

Como é comum aos viciados, eu já es-
tava tirando os volumes da prateleira quan-
do o vendedor se aproximou e eu, num 
lampejo de bom senso, perguntei o preço. 
Em choque, devolvi os livros e me mantive 
à distância. A Duas Cidades era uma das 
mais refinadas livrarias paulistanas, forte 
em filosofia e teologia, mas com excelen-
tes alternativas em outros campos. Foi de lá 
que os padres dominicanos marcaram um 
encontro, já presos e levados a fazer o ato 
de traição, que conduziria à emboscada e à 
morte Carlos Lamarca, o principal – e mais 
perseguido – líder da esquerda armada.

Além das obras do filósofo dinamar-
quês, saí carregado da livraria, no início da 
noite. Portland foi uma das escalas da via-
gem de três semanas que fiz naquele ano 
aos EUA, a convite do Departamento de 
Estado, através do serviço de divulgação, 
o USIS (que pilheriávamos, quando estu-
dantes, com o trocadilho anti-imperialista: 
usis, mas não abusis). Fiz meu próprio ro-
teiro e indiquei algumas das pessoas com 
as quais queria conversar. Os organizado-
res da viagem nada mudaram nem interfe-
riram nos meus contatos.

Como sei? Um quarto de século depois, 
acho que posso cometer uma confidência. 
Na minha agenda estava a agência NOAA, 
parente da Nasa, que cuida do clima. Eu 
queria conversar sobre o satélite NOAA-9, 
usado pelo Inpe, o instituto espacial brasi-
leiro, para medir as queimadas na Amazô-
nia em 1987.

Esse satélite não era o apropriado para 
essa pesquisa, mas foi usado porque as 
imagens do Landsat, as recomendadas, es-
tavam muito caras. O resultado do trabalho 
foi a medição da maior destruição de flo-
resta de todos os tempos, conclusão contes-
tada em função do satélite (embora os pes-
quisadores tivessem adotado uma grande 
margem de erro para cobrir a deficiência).

Conversei com os pesquisadores da 
NOAA sobre a questão. Depois, fiz uma 
provocação: eles podiam utilizar todas as 
bandas dos satélites que monitoravam. A 
princípio, não quiseram responder. Depois, 
com o compromisso de confidencialidade, 
admitiram dar algumas informações. Uma 
delas era de que a maior parte das bandas 
era para uso militar, ao qual eles não tinham 
acesso. Se estivessem sendo monitorados, 
não se arriscariam a tanto, mesmo com a 
promessa de não terem os seus nomes re-
velados nem a fonte referida.

Pelas normas do serviço, o convida-
do recebe, no caixa do tesouro, um valor 
em dinheiro para pagar as suas despesas, 

com inteira liberdade para fazê-las (optei 
sempre por hotéis mais baratos em Nova 
York, Washington, Boston, Chicago, 
Portland, Dallas, Austin, São Francisco, 
Nova Orleans e Miami). Eu estava no 
caixa do governo quando apareceu meu 
amigo e colega de trabalho Clóvis Rossi, 
que também iniciava o seu giro, com ou-
tro roteiro).

Parte da verba (não me lembro mais 
se 10%, 15% ou 20%) devia ser aplicada 
na compra de livros. Comprei bem mais 
do que isso. Foram mais de 300 livros, a 
esmagadora maioria adquiridos em sebos, 
sem falar em jornais e revistas de cada 
dia, despachados na sacrossanta agência 
dos correios, dos lugares onde estava, para 
Washington. Alguns um pouco mais caros, 
mas todos muito abaixo do preço de um 
novo e, mesmo usados, do seu valor real 
em sebos de outros países (nenhum igual 
aos Estados Unidos).

Um deles foi uma pechincha recorde. 
Foi em Austin, onde vasculhei bibliotecas 
e arquivos universitários, dos melhores 
do país sobre a América Latina e o Brasil. 
Num balcão do lado de fora havia livros 
dispostos caoticamente. É um dos maiores 
atrativos de bons sebos. Comecei a garim-
pagem. Logo dei com uma edição comple-
ta de Shakespeare, em mais de duas mil pá-
ginas, papel bíblia, capa imitando o couro, 
de boa qualidade. Preço: US$ 1,99.

Não acreditando, fui ao livreiro. Era 
mesmo aquele preço? Era, respondeu ele, 
divertido. Disse-lhe que era provavel-
mente o livro mais barato que eu com-
prara até aquele momento (continua a ser 
até hoje). Por que ele vendia por aquele 
valor simbólico? Era para atrair freguês 
para a sua ampla oferta, incluindo livros 
raros e caríssimos. Aquele volume de 
Shakespeare podia valer 30 ou 40 vezes 
mais, mas ele comprara muitos volumes 
em ponta de estoque, por preço de oca-
sião, que, evidentemente, não revelou. 
Seu prejuízo era pequeno, compensado 
muitas vezes pela entrada na sua loja dos 
fregueses seduzidos pela barbada. Isso é 
marketing.

A viagem era encerrada com um jan-
tar em Washington. Depois de iniciado, 
um cidadão já idoso, bem vestido com seu 
traje passeio completo, como exigiam nas 
nossas festas de juventude, se aproximou. 
Queria me conhecer. Desde que começara 
a trabalhar no USIS, muitos anos antes, eu 
era o primeiro que respeitava a cota reser-
vada aos livros. Não só a cumprira: a exce-
dera. Queria me parabenizar.

Voltei ao Brasil no dia seguinte. Atrás 
de mim, muitos dias depois, vieram meus 
livros, pela via marítima.
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O título da peça é Guerrilheiras. O 
que ela é, porém, está dito no subtítu-
lo: “ou para a terra não há desapareci-
dos”. Uma das suas cenas mais fortes e 
expressivas se desenrola com o diálogo 
travado entre as guerrilheiras mortas. 
Debaixo da terra, elas conversam, de-
baixo de peças de plástico, sobre uma 
lona azul, que sugerem transparência e 
uma pitada de poesia visual.

Ainda é desconhecido ou controverso 
o destino dos cadáveres de parte do con-
tingente de militantes do Partido Comu-
nista do Brasil mandados para a região 
do Araguaia, na divisa do Pará com o atu-
al Tocantins e o Maranhão, uma das mais 
pobres e conturbadas do país. Sua missão 
era criar um foco de luta armada contra o 
regime militar, que deveria crescer e ser a 
semente de uma guerra popular.

Durante cinco anos, entre 1969 e 
1974, 69 membros do PC do B susten-
taram essa ilusão de reeditar a revolução 
cubana, vitoriosa 10 anos antes. Chega-
ram a atrair o maior contingente – de três 
mil a cinco mil homens – deslocado pelo 
Exército para o sertão do Brasil desde a 
rebelião de Antonio Conselheiro no ser-
tão baiano, no início do século XX, que 
manchou de sangue o idealismo da nas-
cente (e mal nascida) república. 

O combate convencional foi um fra-
casso, escondido pela manipulação dos 

fatos e a ocultação das provas. Os ven-
cedores escreveram a história, mas não 
convenceram. Foi preciso que a tática de 
manual fosse substituída por um combate 
baseado nos mesmos métodos dos guerri-
lheiros para que sua fraqueza se tornasse 
evidente e seu extermínio fosse questão de 
tempo, muito rápido.

A vitória se deveu à argúcia de um ma-
jor do exército, como a peça teatral – em 
outro de seus momentos mais importan-
tes – não deixa de reconhecer, admitindo, 
para uma esquerda tão obtusa quanto os 
seus inimigos, tão pouco afeita a ver as coi-
sas concretamente, que se aprende tanto – 
ou mais – na derrota quanto na vitória.

Antes de concluir ou divagar, é preci-
so conhecer. A atriz Gabriela Carneiro da 
Cunha ficou curiosa ao ler sobre a guer-
rilha do Araguaia. Quis saber mais. Leu 
tudo que pôde sobre o assunto. Ao final, 
achou que o tema podia render drama-
turgicamente. Juntou-se a outras pessoas. 
Sendo a maioria mulher, de um conjun-
to do qual sairiam as seis intérpretes da 
peça, elas se interessaram pelas 12 mulhe-
res da guerrilha.

Tomaram uma decisão rara: ir à 
região para ver o ambiente, conversar 
com as pessoas, observar e anotar. Na 
volta, Grace Passô se incumbiu de es-
crever o texto. Georgette Fadel assumiu 
a direção. No final do ano passado a 

peça estreou no Rio de Janeiro e neste 
mês, em São Paulo.

Não é um espetáculo panfletário ou 
um documentário. É o mais puro teatro. 
Guerrilheiras não precisaria ter inspiração 
em acontecimento real para existir. Podia 
ser apenas ficção. Mas justamente por se 
amparar numa ampla, densa e vívida base 
factual é que chegou à linguagem artística, 
que abstrai o fato e o projeta na abstração 
universal da linguagem artística. O espetá-
culo é compreensível – e merece ser admi-
rado – em qualquer lugar do mundo.

É lírico e pungente, terno e dramático, 
ficcional e realista. Consegue com brilho 
aquilo a que se propôs: não deixar que ca-
pítulo tão importante da história contem-
porânea do Brasil se apague, nem que seja 
estigmatizado pela incompreensão. Salvar 
das profundezas da terra a alma viva das 
mulheres que apostaram suas vidas no que 
decidiram fazer, certas ou erradas.

A peça as imortaliza no seu momen-
to final, de um lirismo simples e como-
vente: as atrizes enchem de ar um gran-
de saco plástico transparente e circulam 
pelo palco, como se levitassem, deixando 
a sensação de leveza imaginária das al-
mas purificadas ao sair de cena. Não há 
manifestos nem citações. Mas o público 
se levanta e aplaude. As guerrilheiras do 
Araguaia entraram definitivamente para 
a memória nacional.

Guerrilheiras do Araguaia
são imortalizadas no palco
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O futuro pode ser ruim para a Vale em Carajás
A agência de classificação de risco 

Standard & Poor’s rebaixou, na sema-
na passada, a nota de crédito da Vale, 
que era de “BBB”, para um patamar in-
ferior, o “BBB-”. Além disso, manteve 
a perspectiva negativa da mineradora 
brasileira por causa da queda dos pre-
ços dos metais e porque a ex-estatal fez 
investimentos pesados numa conjun-
tura desfavorável, o que deve piorar os 
seus indicadores de crédito neste ano e 
no próximo.

A S&P informou que pode rebaixar 
novamente a companhia, fazendo-a 
perder o grau de investimento, se, den-
tre outros fatores, a relação entre a dí-
vida permanecer acima de cinco vezes 
maior do que o Ebitda (lucros antes dos 
juros, impostos, depreciação e amor-
tização) ao longo dos próximos dois 
anos, como está agora.

A agência diz que essa hipótese se 
concretizará se os preços do minério 
recuarem abaixo de 40 dólares por to-
nelada ou se a Vale tiver dificuldades 

para vender ativos não essenciais, como 
está tentando fazer para gerar caixa.

Essa iniciativa é um golpe na estra-
tégia da Vale de aumentar a produção 
de minério de ferro em Carajás, e re-
presenta uma ameaça ainda maior se 
a previsão negativa da agência inter-
nacional de risco se confirmar. Nesse 
caso, a empresa perderá o grau de in-
vestimento, o que acarretará o agrava-
mento ainda maior da sua enorme dí-
vida, porque passará a pagar juros mais 
caros.

Esse perigoso endividamento foi 
necessário para a Vale ampliar a produ-
ção de Carajás, agregando-lhe a nova 
mina, de S11D, que entrará em ativi-
dade neste ano, com custo equivalente 
a 16 bilhões de dólares (60 bilhões de 
reais). Como esse minério é ainda mais 
puro do que o que está sendo lavrado 
ao norte dele, seu custo de extração é 
menor e a rentabilidade mais alta.

Substituindo pelo minério da Serra 
Sul o minério mais pobre da Serra Sul, 

a Vale aumentaria sua competitividade 
para suportar a queda no preço unitário 
e no consumo global, provocado prin-
cipalmente pela retração da China, que 
absorve 60% da produção de Carajás. A 
previsão do custo de extração do S11D 
é para um valor entre 10/11 dólares por 
tonelada, enquanto o preço do minério, 
mesmo com sua desvalorização, ainda 
gira ao redor de US$ 40.

A S&P suspeita que a estratégia não 
dará certo, pesando mais a ampliação 
do endividamento do que o aumento 
da competitividade da Vale. Mas pode 
estar torcendo contra para favorecer 
algum concorrente, devem pensar os 
que, na mineradora, acham que o ca-
minho, mesmo perigoso, é o melhor. 

Quem poderá fazer a prova dos 
nove e tentar mostrar para a opinião 
pública quem tem razão? Antes dessa 
tarefa, aliás, terá que se desincumbir de 
uma primeira missão: fazer a sociedade 
paraense se interessar pelo assunto, que 
devia ser do seu maior interesse.

Recuperação do rio Doce: uma obra de conjuntura?

Nesta semana será apresentado 
em detalhes o plano de recuperação 
dos danos – humanos e ambientais – 
causados em novembro do ano pas-
sado, ao longo do vale do rio Doce, 
entre Minas Gerais e Espírito Santo, 
pelo rompimento de uma barragem 
da mineradora Samarco. Foi o maior 
acidente da mineração em todos os 
tempos no Brasil.

Na semana passada houve uma es-
pécie de pré-lançamento, com toda 
pompa e circunstância, no Palácio do 
Planalto, em Brasília. Talvez para pre-
encher uma “agenda positiva” para a 
presidente Dilma Rousseff, carente 
de fatos que possam ser interpretados 
como positivos.

Ela comandou a solenidade, ao 
lado da secretária do meio ambiente 
e do advogado-geral da União, tendo 
ainda a participação do presidente da 
Vale, a principal controladora da Sa-
marco, em sociedade com a anglo-aus-
traliana BHP.

O plano é no valor de 20 bilhões de 
reais, que serão desembolsados pela 

mineradora ao longo de 10 ou 12 anos. 
Mas os próprios responsáveis pela ini-
ciativa admitem que o valor foi “chuta-
do”. Nem podia ser de outra forma, tal 
a profundidade e extensão dos danos 
acarretados pela tragédia.

Mas o ponto de partida podia ter 
sido mais seguro se governo e iniciativa 
privada tivessem sido céleres e decidi-
dos nas ações de urgência e emergên-
cia, que se circunscrevem ao entorno 
de Mariana, em Minas. Assim, sem bu-
rocracia, tirariam as pessoas prejudica-
das do seu estado de aflição e desespe-
ro, restabelecendo uma rotina de vida.

Sem a celeridade necessária, pro-
vidências nesse sentido já foram ado-

tadas ou estão em curso. Mas essa 
ação imediata não devia influir sobre 
a intervenção de mais longo curso, 
como está acontecendo, talvez pelo 
desejo do governo federal de apre-
sentar resultados.

O fundo a ser criado para resta-
belecer as condições naturais do vale 
será gerido pela própria empresa que 
fornecerá os recursos, sob a super-
visão oficial. Podia ser o inverso: o 
governo comandando e contratando 
as firmas que executariam os proje-
tos, já definidos num plano concreto, 
que especificasse o quadro de fontes e 
usos, num orçamento rigoroso. Com 
o suporte de uma auditagem externa 
e a fiscalização de uma universidade 
federal, além do acompanhamento da 
sociedade civil.

Do jeito como está indo, logo a 
destinação do fundo e sua própria ra-
zão de ser poderão ser esquecidos ou 
diminuídos de importância. E a ação 
cairá na vala comum desse tipo de ini-
ciativa, que se perde pelos desvãos dos 
interesses à margem do problema.
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O Tapajós, perplexo, diante
do maior plano energético

Ainda inacabada, mas em pleno fun-
cionamento, a hidrelétrica de Jirau, no 
rio Madeira, em Rondônia, já é a terceira 
maior fonte de energia do Brasil. A 150 
quilômetros rio abaixo (e a apenas sete 
quilômetros de Porto Velho) está a usina 
de Santo Antonio, de tamanho equivalen-
te. Juntas, ainda em fase de conclusão da 
montagem das turbinas, representam a se-
gunda fonte de energia do país, mandada 
para o sul pela maior linha de transmissão 
no território nacional, com 2,3 mil quilô-
metros de extensão, com seu ponto final 
em Araraquara, São Paulo.

Até março ou abril Belo Monte, no 
rio Xingu, no Pará, concebida para ser 
a quarta maior hidrelétrica do mundo 
(ocupando o lugar que é de Tucuruí, no 
Tocantins paraense), começará a funcio-
nar em março ou abril. As turbinas, tanto 
as pequenas da casa de força secundária, 
quanto as enormes (as maiores do merca-
do), montadas na casa de força principal, 
podem ser acionadas independentemente, 
uma das inovações da engenharia da obra. 
Por isso, a motorização será mais rápida.

Há três anos a economia brasileira 
anda para trás, com recessão, queda do 
PIB e crise. Segundo o FMI, o Produto In-
terno Bruto diminuirá neste ano 3,5%, a 
maior de todas as depressões da fase mo-
derna do país. Como o mundo crescerá na 
média 3,4%, o Brasil ficará mais 6,8% para 
trás – não só dos líderes do mercado, mas 
da maioria dos países.

O consumo nacional de energia, evi-
dentemente, está diminuindo. As termelé-
tricas não estão sendo mais acionadas, 
como era a regra, para desespero dos que 
pagam a conta final da energia mais cara, 
os consumidores, chamados a responder 
pela diferença. E o consumo, por todos es-
ses fatores, deverá continuar a cair.

Nessa conjuntura, por que iniciar ago-
ra a fase executiva o mais audacioso em-
preendimento energético da história bra-
sileira? No total, os estudos preveem 43 
barragens projetadas pelo governo federal 
para a bacia do Tapajós e seus três afluen-
tes (Teles Pires, Juruena e Jamanxim)?. As 
duas primeiras, no Teles Pires e no Jurue-
na, em Mato Grosso, já estão em constru-
ção, com problemas (as novas pedras no 
caminho) na linha de transmissão.

Na calha do Tapajós, a intenção do go-
verno é licenciar ainda neste ano a usina 
de São Luiz, no Pará, ao custo de 18 bi-

lhões. Para conseguir esse recurso, terá 
que desviar dinheiro já escasso para apli-
cação deficitária para o agente financeiro, 
o BNDES, por ser subsidiada.

O pesquisador do Inpa (Institucio Na-
cional de Pesquisas da Amazônia), Phillip 
Fearnside, vai ainda mais longe. Ele diz 
que, na verdade, na prancheta do governo 
estão desenhadas 69 grandes barragens na 
Amazônia, do porte de São Luiz do Tapa-
jós ou da usina Teles Pires, alagando um 
total de 10 milhões de hectares.

Por que os responsáveis pelos projetos 
não sentam com as partes interessadas no 
tema e ajustam as contas e resolvem as 
pendências? Por que, ao invés da queda-
de-braço usual, não aceitam um caminho 
mais harmônico com as demandas sociais.

Na semana passada, foi realizada a 
primeira audiência pública, em Santarém, 
para discutir as barragens do Tapajós, de 
cujo vale a cidade é a principal base e se 
supõe a maior vítima em potencial do que 
acontecerá rio acima. A iniciativa é do 
Ministério Público Federal, que tem sido 
o maior opositor das usinas na Amazônia.

O CliMA dOS dEBATES 
FOi UM TANTO PASSiONAl 
E PAdECEU dE MUiTAS dE-
SiNFOrMAçõES. MAS SEriA 
UMA BOA OPOrTUNidAdE 
PArA UM diálOgO ABErTO, 
FrANCO E PrOdUTiVO das 
duas partes, as que querem e as que re-
jeitam a barragem, as que estão com as 
informações (e as desinformações) nas 
mãos e as que querem saber a verdade. 
Como a parte oficial e executiva se ausen-
tou, a perspectiva é do confronto. E pelo 
desfecho da história das quatro grandes 
hidrelétricas instaladas na Amazônia, já se 
sabe quem sairá perdendo ao final: o Brasil.

Na audiência, que durou seis horas e 
atraiu 500 pessoas (não mais porque o au-
ditório ficou lotado), foram apresentadas 
críticas e feitas denúncias que necessaria-
mente precisam ser respondidas antes de 
qualquer decisão executiva sobre a obra. 
O procurador Camões Boaventura, por 
exemplo, observou que de nove empresas 
interessadas na construção da primeira 
usina, a de São Luiz do Tapajós, oito são 
empreiteiras investigadas na operação 
Lava Jato. Não é informação para provocar 
uma averiguação preliminar e preventiva 
de qualquer novo escândalo nesse setor?

O MPF informa que o projeto já en-
frenta pelo menos quatro processos judi-
ciais. Um deles, por não ter promovido a 
consulta prévia dos povos afetados, embo-
ra se empenhe em fazer o licenciamento 
da obra nos próximos meses. Essa con-
sulta não teria que ser mera formalidade: 
causa grandes prejuízos aos moradores 
das margens do rio. A pesquisadora Ca-
mila Jericó-Daminello estimou em mais 
de um bilhão de reais as perdas das co-
munidades ribeirinhas só em produtos 
florestais e pesqueiros dos quais hoje se 
sustentam.

De imediato, é necessário responder 
à denúncia do médico Erik Jennings, Ele 
previu “o risco de uma catástrofe na saúde 
humana” se o mercúrio usado pelos ga-
rimpeiros da região para extrair ouro, se 
transformar em metilmercúrio no fundo 
dos reservatórios das hidrelétrica. Assu-
mindo a forma orgânica, que o torna ex-
tremamente tóxico, esse mercúrio passa a 
ser absorvido pelos peixes, principal fonte 
de alimentação da população em toda a 
região, contaminando-a gravemente.

O risco existe e esteve nas cogitações 
da hidrelétrica de Tucuruí, que formou 
um lago com área de três mil quilômetros 
quadrados, acumulando 45 trilhões de li-
tros de água. O mercúrio foi largamente 
usada no garimpo de Serra Pelada, o que 
mais produziu ouro na história brasilei-
ra. Mas não foi detectado nas drenagens 
que se ligam ao Tocantins, como não foi 
constatada a presença de um agente tão ou 
mais grave, a dioxina (ou agente laranja, 
aplicado como desfolhante na guerra do 
Vietnam, com efeito cancerígeno), que a 
Capemi teria usado na área do futuro re-
servatório para extrair madeira.

O médico tem razão em pedir estudos 
a respeito, como, de resto, os que cobra-
ram pesquisas a jusante de São Luiz, até 
Santarém. Não só por obrigação legal, mas 
para responder aos temores da população 
da maior cidade da região sobre os efeitos 
do represamento do Tocantins sobre a sua 
vida e, em especial, suas praias.

Se há gente falando sobre o que não 
sabe e transmitindo informação incorreta, 
a obrigação dos responsáveis pelos proje-
tos do Tapajós, em seu conjunto maiores 
do que os grandes projetos hidrelétricos já 
executados, é prestar contas à população. 
Se a obra não é aceita e apoiada pelos bra-
sileiros, não merece prosperar.
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memória
COTIDIANOdo

ANiVErSáriOS

Bem sugestivo era o registro 
dos aniversários feitos pela Folha 
do Norte na – mais do que su-
gestiva – coluna social do jornal, 
as Notas Mundanas, que faziam 
a classificação e hierarquização 
dos integrantes da sociedade lo-
cal. Como estes, de 1947:

– Da “graciosa e inteligen-
te senhorinha” Palmira da Silva 
Pita, “dileta filha do Sr. Antonio 
Pita, comerciante da nossa praça, 
e de sua digna esposa, d. Nazaré 
Rezende Pita”. A aniversariante 
completava 14 “risonhas prima-
veras, numa existência perfuma-
da de rosas, não lhe faltando, por 
certo, os beijinhos de suas ami-
guinhas e os parabéns dos que 
lhe estimam”.

– Da “senhorinha” Sara Rofé 
Lemos, “5ª anista da Faculdade 
de Medicina, filha do dr. Ferreira 
de Lemos, conceituado oftalmo-
logista paraense, e de sua esposa, 
senhora Sol Rofé de Lemos”.

– “Da gentil senhorinha” Letí-
cia Lavina Rego, filha do Sr. Car-
los Morais Rego, que também 
aniversaria hoje, e de sua esposa, 
senhora Maria Morais Rego.

– As “quinze primaveras” da 
“gentil senhorinha” Naide Costa 
Anjos, filha de Bráulio Costa An-
jos, “chefe da firma Barbosa Gui-
marães & Cia, desta praça, e sra. 
Norma Costa Anjos”. 

– De Ildefonso Teixeira de 
Pinho, “agente comercial na 
praça de Belém, presentemente 
em Portugal”.

– Do “inteligente” Fernan-
do, filho de Antonio da Cunha 
Bembom, “comerciante na praça, 
atualmente em Portugal”, e de Se-
cundina Carvalho Bembom.

ViAJANTES

Era muito lida a seção das Notas 
Mundanas dedicadas aos viajantes, 
que passavam pelos movimentados 
porto e aeroporto de Belém. Um 
exemplo característico, em 1947:

“CHARLES HOOD – Este nos-
so prezado e velho amigo, que por 
longos anos cooperou na Amazô-
nia como gerente geral da Booth 
& Cia, no norte do país, em cujas 
funções foi aposentado, é passagei-
ro do Hilary, a entrar na Europa a 4 
do corrente.

Viaja o benquisto cavalheiro, 
que se faz acompanhar do Sr. L. 
M. Synge, em trânsito para a vizi-
nha capital do Amazonas, onde vai 
inspecionar a Manaus Harbour, de 
que, juntamente com aquele, é di-
retor”.

Era o imperialismo inglês ainda 
se estendendo por todos os conti-
nentes.

rESiSTÊNCiA

A prática era conhecida de to-
dos: para ingressar na carreira do 
magistério no Estado, o candidato 
(ou, sobretudo, a candidata) tinha 
que ir ao beija-mão do governador. 
Inspirado por sua própria frase, de 
que lei é potoca, o general Maga-
lhães Barata costumava não nomear 
quem não lhe agradasse ou demitir 
os desafetos, ignorando as normas 
regulamentares. Foi assim que pro-
cedeu contra seu adversário políti-
co, Solerno Moreira (irmão do mes-
tre Eidorfe Moreira), da direção do 
Instituto Lauro Sodré. Mas Solerno, 
sem baixar o cerviz, recorreu à jus-
tiça contra o ato abusivo. E, surpre-
endentemente, ganhou a causa: foi 
mantido à frente da então – ainda 
– importante instituição.

PrOPAgANdA

Pescada 
no Grande 

Hotel
O chef Barroso recomendava 
a peixada uma novidade no 
cardápio do restaurante do 
Grande Hotel, em 1965. O 

anúncio destacava um detalhe 
nada desprezível: o restaurante 
dispunha de ar condicionado, 

comodidade ainda rara na 
cidade. Eram os anos derradeiros 

do hotel, que seria demolido 
sem dó nem consideração por 

sua riqueza arquitetônica. 
Era  Paris tropical da era da 

borracha que chegava ao fim.
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BASQUETE

Castrinho era conside-
rado o pai do basquetebol 
no Pará, incentivando o es-
porte como atleta do Júlio 
Cesar, que tinha a sua qua-
dra na Quintino Bocaiúva, 
onde hoje está a Federação 
das Indústrias, Ele foi cam-
peão brasileiro de um tor-
neio que não existe mais, 
o lance livre. Em 1957 ele 
foi homenageado por um 
programa da Rádio Clube, 
a PRC-5, “a voz que fala e 
canta para a planície”.

gOVErNAdOr

A Província do Pará usou 
de discreto veneno ao regis-
trar, em outubro de 1962, 
que o movimento no gabi-
nete do governador do Es-
tado fora grande, “como há 
muito tempo não se verifi-
cava”. O governador despa-
chou todo expediente do dia 
com seus auxiliares e passou 
horas a receber políticos da 
cidade e do interior, além 
de, por fim, o empresário 

Nelson Souza, “destacado 
membro do comércio e in-
dústria desta capital”.

Era o vice-governador 
Newton Miranda que subs-
tituía o titular, Aurélio do 
Carmo, afastado do cargo 
para mais uma das suas in-
contáveis viagens, que tan-
to atrapalhavam a rotina 
administrativa do governo 
do Estado.

TAMANdArÉ

O primeiro projeto de 
retificação e pavimentação 
do canal da Tamandaré se 
revelou inadequado para 
enfrentar as difíceis con-
dições do terreno alagável. 
O DNOS, órgão de sanea-
mento do governo federal, 
já extinto, refez o projeto e 
abriu uma segunda concor-
rência, vencida, em 1962, 
pela firma paraense Cona-
ma (Construções Amazô-
nia), do engenheiro Otávio 
Pires, que disputou com 
outras cinco empresas (ou-
tra local, duas do Nordeste 
e duas do Sul). O resultado 

foi anunciado em outubro, 
mas as obras só poderiam 
ser retomadas 90 dias de-
pois, tempo necessário para 
legalizar os papeis do con-
trato. Pires publicou nota 
lamentando a demora, que 
o obrigaria a trabalhar em 
pleno inverno.

CAFÉ

O café tinha importância 
não só como bem de con-
sumo da população. Servia 
como moeda de troca nas 
idas e vindas de contraban-
do entre o Pará e Caiena e 
Suriname. Por isso, era mui-
to importante a ação do Ins-
tituto Brasileiro do Café, o 
IBC, do governo federal, que 
distribuía e controlava o café 
in natura, moído ou semi-
torrado.

Em 1962 a fabricante do 
“afamado” café Século XX 
comunicava à sua clientela 
que suspendera a sua indus-
trialização de café moído 
porque o IBC só lhe for-
necera, “quantidade irrisó-
ria à sua necessidade”. Por 

isso, só voltaria à atividade 
“quando o IBC entregar no-
vamente café”.

  CONTrABANdO

Em 1965, no auge do 
combate ao contrabando 
no Pará pelo regime mili-
tar, João Bittencourt Resque 
precisou publicar uma nota 
na imprensa para esclarecer 
que nada tinha a ver com o 
seu homônimo, exatamen-
te João Bittencourt Resque, 
que a polícia prendera como 
contrabandista – o único, 
aliás, que permanecera pre-
so, enquanto outros acusa-
dos foram liberados.

O outro João, o da nota, 
agradecia “profundamente 
as manifestações de soli-
dariedade moral que vem 
recebendo e presta os de-
vidos esclarecimentos em 
defesa de seu nome e para 
que não mais paire dúvida 
de sua identidade com o 
seu homônimo”, acusado 
de contrabandear café, em 
cuja produção o outro João 
se destacava.

FOTOgrAFiA

Encontro 
na 4 e 400

Quando Belém comemorava 
seus 350 anos, em 1966, a rua 
João Alfredo, em frente às Lojas 

Brasileiras (mais conhecidas por 
4 e 400) era o ponto de encontro, 
principalmente da juventude, nos 

sábados pela manhã. Era o famoso 
footing, ponto de partida para 

muita amizade e namoro entre os 
participantes da concentração, que 

se exibiam para quem interessar 
pudesse. Um programão simples: 

o exercício do voyeurismo.
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Cartas
resposta

Winston Churchill quando 
atacado, dizia que três perguntas 
deveriam ser feitas antes de qual-
quer resposta:

1 - Quem atacou? Se a pessoa 
de quem vem o ataque merece 
credibilidade pela seriedade e ho-
nestidade, ainda que equivocada, 
merece resposta;

2 - Como atacou? Estava só-
brio, consciente das suas atitudes 
ou privado dos seus sentidos por 
drogas ou excesso de álcool? Es-
ses, não merecem resposta;

3 - O que disse? Satisfeitos os 
dois primeiros itens, Churchill en-
tão respondia ao seu adversário.

O Cléber Miranda que usa na 
sua extensa e horrorosa carta que 
faz ao JP, nº 600, já que isso não 
é comentário, demonstra uma 
imensa confusão mental, talvez 
pelo excesso de “orelhas” de li-
vros que lhe impingiram. Cego 
ideologicamente, não mereceria 
qualquer resposta. Mas em home-
nagem aos teus leitores sérios e a 
ti, vou responder:

Acusa-me, chamando de “im-
poluto” e “progressista”, de dialo-
gar contigo no blog ou no JP, e 
lembra um fato em que eu teria 
sido afastado do Governo Fernan-
do Guilhon por indicação do SNI. 
Diz ele que fui “adoecido” pelo 
“Titio Coronel” para justificar o 
meu afastamento.

Em seguida, me acusa de ser 
um “tremendo incompetente, que 
junto com seu partner, Ubirajara 
Salgado, rebaixaram o meu queri-
do Clube do Remo, em 2004, para 
a série C, vergonha que nunca ha-
víamos passado.”

Em relação ao veto do SNI, 
sofri durante muito tempo por 
não poder comprovar a falsidade 

da informação provinda de tal ór-
gão, cria do General Golbery do 
Couto e Silva, que declarou: “criei 
um monstro”.

A aleivosia partiu de uma 
entrevista do General Octávio 
Costa que narra um encontro 
fictício entre o “Titio” e o Ge-
neral Médici. Em carta dirigida 
ao citado General, meu “Titio” 
cobrou-lhe a afirmativa feita na 
citada entrevista. Em resposta, 
manuscrita, o General citado 
diz que em relação ao SNI “você 
e seu sobrinho foram vítimas e 
não agentes”. (cartas em meu po-
der). As mesmas, darei ciência a 
qualquer pessoa, minimamente 
isenta, o que não é o caso do con-
fuso Professor de História. Tem 
razão o Ministro da Educação, 
Aluísio Mercadante quando re-
centemente disse: “se formarmos 
médicos como formamos profes-
sores, os pacientes morrerão”.

O caso do indigitado Pro-
fessor C. M. mostra que tipo de 
profissionais estão em gestação 
no Brasil. A falsidade ideológica, 
além de trágica mentira, traz sé-
rias consequências para as futu-
ras gerações que se abeberarem 
das fontes de informação do le-
viano Professor. Graças a Deus, 
ninguém o lerá, pois o seu estilo 
confuso, derivado de uma série de 
livros de consulta que diz ter lido, 
fizeram em seu cérebro uma ver-
dadeira revolução nos seus pou-
cos neurônios.

Quando me chama de “in-
competente, junto com meu part-
ner, Ubirajara Salgado”, por levar-
mos o Remo à série C, demonstra 
o seu total desequilíbrio. O fato é 
verdadeiro, mas a cada ano, caem 
4 clubes da série A para a B, da B 
para a C, da C para a D e daí para 
o inferno. Em qualquer disputa 
isso acontece, mas na cabeça do 
tresloucado Professor, passa a ser 
crime “inafiançável”.

Peço desculpa aos teus leitores 
e a ti por ocupar o espaço tão pre-
cioso de debates, como é o JP, em 
resposta à esse energúmeno.

Ronaldo Passarinho

ideológico
Acabo de ler tua resposta ao 

leitor (possivelmente o mais as-
síduo que tenhas). Esses são os 
que devem te admirar e idolatrar, 
entretanto, não têm coragem de 
assumir. Partem para a agressão. É 
o amor bandido. Mas deixando de 
lado as sandices do Cleber “Naph-
ta” Miranda, quando leio textos 

do tipo dos publicados por Cleber 
me vem à lembrança uma entre-
vista publicada em revista de cir-
culação nacional com a Profa. Drª. 
Maria Sylvia de Carvalho Franco, 
aposentada do departamento de 
Filosofia das USP e Unicamp, pu-
blicada em 2006, na qual ela faz 
uma análise sobre o governo pe-
tista, entre outros assuntos.

Quando Cleber fala sobre a 
“torre” em que vives isolado; lem-
bro que a Profª. Maria Sylvia cita 
o livro de Elias Canetti (Massa e 
Poder), os homens que têm uma 
posição carismática e de poder, 
acabam criando um vazio em 
torno de si. No caso de Lula, por 
se livrar de seus auxiliares mais 
próximos quando é necessário, 
em face das falcatruas, ele acaba 
se isolando. Será que “menino 
Cleber” com todo o seu todo 
quase conhecimento de quase 
graduado em história não está 
trocando as ideias????. Não tro-
cou os personagens???. 

Sabes, Lúcio, tenho 61 anos, já 
ouvi e li muitas coisas, porém exis-
te uma frase dita pela Profª Maria 
Sylvia que eu gravei na memória e 
todas as vezes que leio estes tipos 
de textos que vi publicado no JP 
nº 600, de autoria de Cleber, ime-
diatamente, vêm a minha cabe-
ça: “A ideologia emburrece”.

Não é todo mundo que tem 
discernimento para se envolver 
nessas questões. Sejam elas po-
líticas, religiosas, ou de qualquer 
outro campo que aborde a socie-
dade humana.  Penso que seja o 
caso de Cleber. Adorei tua res-
posta; de uma simplicidade im-
par, tão simples, mas, ao mesmo 
tempo, grandiosa.

Paulo Felipe de Castro

Memória
I – “La” Morango
Diferentemente do que diz 

a “Memória do Cotidiano” do 
JP 599, a amazonense Terezinha 
Morango não ficou em 2º lugar 
no Miss Mundo de 1957, e sim 
no Miss Universo daquele ano. 
Classificação igual à que teria 
sua sucessora, Adalgisa Colombo 
(1958), e que fora também a de 
Martha Rocha, em 1954. Não sei 
como a coisa funciona agora, mas, 
naquela época, a primeira coloca-
da no Miss Brasil disputava o Miss 
Universo (EUA), a segunda com-
petia no Miss Mundo (Inglaterra), 
e a terceira no Miss Beleza Inter-
nacional (EUA, depois Japão).

Além de ter sido também elei-

ta Miss Cinelândia, e de participar 
do filme “Garotas e Samba”, do 
Carlos Manga, Terezinha Moran-
go inspirou uma marchinha que 
fez sucesso no carnaval de 1958. 
Batalhei, sem êxito, pra conseguir 
o fonograma dessa música, pra 
minha coleção de marchinhas de 
carnaval. Lembro mais ou menos 
de um trecho da letra, que diz algo 
assim: “Depois da caldeirada baia-
na, / veio o churrasco também. / E, 
para a sobremesa bacana, / igual a 
morango não tem.” As referências 
à caldeirada e ao churrasco são 
alusões à baiana Martha Rocha e 
à gaúcha Maria José Cardoso, an-
tecessoras de Terezinha Morango 
no Miss Brasil, em 1954 e 1956, 
respectivamente. 

Mas a marchinha deixou de 
fora a cearense Emília Barreto, 
vencedora do certame em 1955, 
e que ficou entre as semifinalistas 
do Miss Universo. Considerada 
por Millor Fernandes muito mais 
bonita que Martha Rocha, Emí-
lia Barreto é uma mulher e tanto! 
Avessa a badalações, recusou-se 
terminantemente a ganhar di-
nheiro usando o título de Miss 
Brasil. Só participava de eventos 
com fins humanitários. Tornou-
se ativa colaboradora de Eunice 
Weaver, no Brasil e em outros 
países da América do Sul, arreca-
dando recursos para assistência 
a portadores de hanseníase, em 
especial na instalação e manu-
tenção de escolas para filhos de 
hansenianos, terrivelmente dis-
criminados, à época. 

Tive a oportunidade de cum-
primentá-la pessoalmente, há al-
gumas décadas, integrando uma 
comissão de técnicos da institui-
ção em que eu trabalhava, durante 
a visita que fizemos a uma creche 
que Emília Barreto construíra, 
numa favela da Zona Sul Carioca 
(ela se mudara de Fortaleza para 
o Rio). Àquela altura uma senho-
ra de seus quarenta e tantos anos, 
Emília conservava as característi-
cas que a fizeram admirada e res-
peitada na juventude: belíssima, 
elegante, agradável, discreta e ex-
tremamente modesta, a ponto de 
parecer sinceramente encabulada 
com os elogios mais do que mere-
cidos que lhe foram dirigidos pelo 
coordenador da comissão. 

Pra mim, Emília Barreto joga 
de titular no mesmo time do qual 
fazem parte, dentre outras, Aracy 
Guimarães Rosa e Eunice Weaver. 
Gosto de pensar nessa mulher 
com um desses presentes que, de 
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Paulo Faria: o teatro solidário em São Paulo
Sou o mais velho dentre os seis ho-

mens que Elias e Iraci Pinto colocaram 
no mundo. A primeira e única mulher 
na fraternidade é a Eliaci, que nasceu 
dois anos antes de mim. Eu com cinco 
e ela com sete anos, participamos de 
duas peças de teatro apresentadas no 
auditório do Cristo-Rei, em Santarém.

Na primeira eu devia ser um frango 
no meio das frangas (no bom sentido, é 
claro). Até que tentei impor a moral ao 
entrar no palco, mas como se a minha 
irmã expropriou – usando como arma 
o seu tamanho – minha fantasia, em 
papel crepon, a única em mangas com-
pridas para me distinguir do sexo ainda 
então frágil. Não foi uma boa.

Na segunda peça eu era um caçador, 
devidamente paramentado para parecer 
sanguinário. O problema é que na hora de 
marchar, a espingarda ao ombro, minha 
calça começou a cair, vítima do cinto frou-
xo e do erro de cálculo da modista. Quan-
to mais eu andava, mais a calça deslizava. 
Como ainda não usava cueca (samba-can-
ção), joguei a espingarda de lado, segurei 
as calças e saí correndo de cena. O que de-
via ser um drama virou comédia. Sucesso 
involuntário de público.

Ainda houve uma terceira tenta-
tiva, já então em Belém, aos 13 anos. 
Eu tinha papel de destaque na opereta 
Marcos, o Pescador, dos alunos do co-
légio do Carmo. Como faltei a um dos 
ensaios, no teatro do próprio colégio, o 
diretor da peça, padre Efigênio Passos, 
aplicou como castigo meu rebaixamen-
to no elenco. Passei a recitar uma única 
fala, repetida no palco e no auditório da 

TV Marajoara, como parte das come-
morações pelo primeiro aniversário da 
pioneira da televisão no norte do país.

Assim se encerrou minha breve e 
acidentada carreira teatral. A família 
nada perdeu com esse desfecho. Pelo 
contrário: quem iria fazer as glórias da 
casa pelas artes de Ésquilo e Shakespea-
re seria o mais jovem dos Pintos, Paulo 
Roberto, 16 anos mais novo do que eu.

Paulo, que sempre suprimiu o nome 
indesejadamente acompanhante, foi 
de encenações desde a mais 
tenra idade. Assim como eu, 
Raimundo, Luiz e Elias pra-
ticamente nascemos em re-
dação de jornal (papai teve 
o dele, em Santarém, entre 
1950 e 1954, depois de ser 
editor e secretário do mais 
duradouro, O Jornal de San-
tarém), Paulo veio ao mundo ator, dire-
tor, teatrólogo, cenógrafo, figurinista e 
em quantas outras funções haja. E nun-
ca mais deixou o teatro.

Em datas sucessivas, completou 50 
anos de vida, 26 de teatro profissional e 
18 como criador e dirigente do seu pró-
prio grupo teatral, o Pessoal do Faroeste. 
Não em Belém, mas em São Paulo. Não 
sob o aparato convencional dos espetácu-
los cênicos, mas como um reconstrutor 
de tradições marginais na capital paulista 
– tanto no palco quanto nas ruas.

Sua companhia se instalou e fun-
ciona durante essas quase duas décadas 
num local ainda estigmatizado e temi-
do: a cracolândia. O nome, obviamen-
te, vem da concentração de usuários 

de droga nas cercanias. Paulo não se 
intimidou: desenvolve trabalho de so-
cialização e motivação que lhe rendeu 
reconhecimento institucional e o posto 
de conselheiro da ouvidoria estadual.

Numa obra que já se estende por vá-
rias peças, Paulo foi buscar o passado 
dessa parte da cidade demarcada pelas 
estações ferroviárias, a praça da Luz, o 
bairro judeu, o comércio popular e as 
histórias da Boca do Lixo, em torno da 
qual se desenvolveu a cinematografia 

mais autenticamente paulis-
tana. A dramaturgia de Pau-
lo Faria penetra nos mundos 
dos negros, dos músicos, das 
atrizes, dos cabarés e das pelí-
culas eróticas e pornôs, atenta 
à condição humana dos seus 
personagens.

Desde o ano passado Pau-
lo encena mais uma peça que escreveu, 
desta vez dedicada ao irmão e padrinho. 
Quis denunciar aos paulistas as perse-
guições que sofro por praticar um jor-
nalismo comprometido com a verdade. 
É um testemunho cativante para mim. 
Também emociona no segundo ato, 
dedicado à agonia da nossa mãe no seu 
rosário de sofrimentos causados pelo 
Alzheimer. Quase sempre, todos os es-
pectadores choram. É emocionante.

Todos nós somos pessoas com 
uma marca, a da inquietação. Ela nos 
atormenta e liberta, nos vence e nos 
conforta. Paulo deu a esse sentimento 
comum a sua melhor expressão, a do 
teatro. Tinha que ser ele, o Benjamin 
de Elias e Iraci Pinto.

vez em quando, a humanidade faz 
a si mesma, só pra lembrar que, 
apesar de tudo, o ser humano ain-
da pode se tornar um animal hu-
manamente viável.              

II – Patrulheiros Toddy
Também diferentemente do 

que diz a “Memória do Cotidia-
no” do JP 600, o “Patrulheiros 
Toddy” não era um seriado na-
cional.  Era um enlatado ame-
ricano. Mais especificamente, o 
“Tales of the Texas Rangers” que, 
no Brasil, passou a se chamar 
“Patrulheiros do Oeste”, exibido 
pela Rede Tupi (em Belém, TV 
Marajoara). Em quadrinhos, as 

aventuras dos “patrulheiros” apa-
reciam no gibi “Reis do Faroeste”, 
da EBAL (Editora Brasil-Améri-
ca). Na TV, o patrocínio era do 
achocolatado Toddy, que acabou 
rebatizando a série. 

O patrocinador tinha uma 
política agressiva pra arrebanhar 
consumidores para o seu produto, 
com base no sucesso do seriado. 
Quem juntasse 8 figurinhas dife-
rentes, das que vinham em todas 
as embalagens Toddy, podia tro-
car por uma estrela de “Patrulhei-
ro Toddy”, igual à estrela de xerife 
(e dos Texas Rangers). De quebra, 
ainda concorria ao sorteio mensal 

de um uniforme completo de pa-
trulheiro, semelhante ao unifor-
me da força policial texana: cha-
péu de cowboy, lenço de pescoço, 
camisa manga comprida, um par 
de luvas, calça comprida, cinto 
cartucheira e revolver de espoleta 
num coldre de courvim. Todos os 
meses eram sorteados milhares 
de uniformes em todo o Brasil, e 
as mães dos sorteados ganhavam 
uma panela de pressão, no mais 
puro estilo “rainha do lar com 
avental todo sujo de ovo”...

E os “Patrulheiros Toddy” 
ainda tinham um hino, que era 
tocado na abertura de cada epi-

sódio: “Nós somos os Patrulhei-
ros Toddy, / a lei juramos defen-
der, / sempre ao lado da justiça / 
iremos combater. / Somos os Pa-
trulheiros Toddy, / somos fortes 
e valentes. / Defendemos nossa 
pátria, nossa gente / orgulhosos 
e contentes.” Um hino “patrióti-
co” fazendo propaganda de dois 
produtos estrangeiros (o que não 
deve causar espanto, num país pi-
rado como o nosso...).

Elias Tavares
MINHA RESPOSTA
O conhecimento enciclopédico 

do Elias a serviço de uma memória 
mais afiada. Obrigado.



A era de ouro do rádio a mais bela brasileira
Elias Tavares me mandou, junto com a carta, publicada na seção competente, um 

texto que Francisco Simões (Retrato Falado) postou no seu blog. É valioso testemunho 
sobre a era de ouro do rádio, tanto no mundo quanto no Brasil e no Pará. E sobre 

uma das mais belas brasileiras, a amazonense Terezinha Morango, quando por aqui 
passou. Retirei do artigo apenas as partes não diretamente relacionadas ao tema.

Hoje resolvi mergulhar no tem-
po, mergulhar fundo no meu 
passado. Gosto de recordar, 

pois dizem que recordar é viver, e en-
tão, vivamos. Estarei recuando até o 
ano de 1954, ou 1955, esta é a única dú-
vida que tenho quanto a esta foto.

Acredito que todos me identificarão 
nela. Apesar dos anos não está tão difí-
cil assim. À minha direita, ou à esquer-
da de quem olha a foto, está o grande 
profissional, meu então colega e chefe 
de equipe, na nossa Rádio Marajoara, 
em Belém do Pará, Corrêa de Araújo. A 
seguir falarei dele. À minha esquerda, 
direita de quem olha a foto, uma jovem 
muito bonita que nos visitava. Ela aca-
bara de ser eleita Miss Brasil.

Quem pode dizer o nome dela? Os 
da antiga guarda, sim, porque velha soa 
meio depreciativo a essa altura, ora, 
certamente identificarão, na linda figu-
ra feminina, a nossa Terezinha Moran-
go. Pelo que um bom amigo me falou 
outro dia, ela deve morar ali nas proxi-
midades do Jardim de Alá. Se ele estiver 
certo ela é uma quase vizinha, pois no 
Rio tenho apartamento em Ipanema, 
também próximo ao mesmo local.

Com toda a convicção lhes digo 
que ela foi uma das mais bonitas Miss 
Brasil que tivemos. O concurso era or-
ganizado e apresentado pelos Diários 
Associados, aos quais pertencia a Rá-
dio Marajoara em que eu trabalhava. 
Era costume a nova Miss Brasil visitar 
vários Estados, após sua eleição. A foto 
mostra um dos momentos da visita 
dela à nossa rádio. Estamos exatamen-
te no palco, vazio, numa tarde festiva 
para nós. Está também na foto um ou-
tro companheiro de nossa equipe de 
locutores. 

Corrêa de Araújo era excelente lo-
cutor e rádio ator. No final dos anos 
cinquenta ele veio para a Rádio Tupi, 
no Rio de Janeiro e, pelo seu talento, 
acabou sendo eleito, por cinco anos 
consecutivos, o melhor locutor do rá-

dio carioca, naquela época. O título 
era muito honroso e tinha muito valor. 
Corrêa o mereceu.

Vou lhes contar um fato que tem a 
ver com ele. Certo dia estávamos, eu 
e o Clodomir Colino, no auditório da 
rádio, a recepcionar muitos estudan-
tes que nos visitavam e que eram de 
Manaus, terra natal do nosso bravo 
Corrêa. Conversávamos alegremente 
quando surgiu no palco justamente o 
nosso chefe de locução. Vários meninos 
começaram a falar: “Olha lá o Babá... 
Olha lá o Babá...”

Fomos tomados de susto e de sur-
presa. Babá ??!! Mas como, devia ser 
engano. Corrêa sempre foi muito vai-
doso, no bom sentido, claro, se vestia 
bem, e sabia do prestígio que desfru-
tava junto à galera feminina. Mas nós 
o conhecíamos apenas por Corrêa de 
Araújo. Foi aí que um dos estudantes 
fez a declaração “terrível”: “Ué, vocês 
não sabem? O primeiro nome dele é... 
Sebastião! Daí o apelido de Babá...”. 
Pois nós não sabíamos mesmo. Ele 
sempre escondera isso de todos, até da 
folha do ponto...

Já imaginaram, não? Foi um prato 
cheio. Comentamos com outros cole-
gas da equipe e ficou combinado fa-
zermos uma brincadeira com ele. Nos 

reunimos e fomos até o bom amigo. 
Olhando para ele falamos em coro: “E 
aí, Babá, tudo bem??”... Corrêa fechou 
a cara e não gostou nem um pouco 
daquilo. Queria saber que história era 
aquela e acabamos por lhe revelar o 
que a nós havia sido transmitido pelos 
seus conterrâneos.

Ele desmoronou, mas não perdeu 
a classe, nem a pose. Acabou ren-
dendo-se ao riso, mas não sem antes 
nos mandar ir para... olhem, nem me 
lembro, só sei que era um lugar bem 
distante!! Corrêa faleceu já há alguns 
anos no Rio de Janeiro. Era um exce-
lente profissional, dos melhores que 
conheci, e chegou a apresentar jor-
nais televisivos durante algum tempo. 
Nestas palavras minha sincera ho-
menagem ao amigo, colega, chefe, ao 
profissional do melhor gabarito que o 
rádio brasileiro já teve. 

A minha trajetória está contida 
na minha biografia tanto no meu site 
pessoal como em outros para os quais 
escrevo. Em 1957 assumi funções no 
Banco do Brasil, lá em Belém, minha 
terra natal e cerca de um ano após aca-
bei tendo que desistir do rádio. 

Senti muito, pois era uma das pai-
xões de minha vida, com certeza. O 
BB, entretanto, me oferecia melhor sa-
lário, uma carreira que acabou sendo 
vitoriosa, posso dizer assim, e onde só 
fui bancário de agência nos dois pri-
meiros anos. 

Este é o retrato falado daquele fla-
grante acima que parou no tempo um 
momento realmente de muita alegria, 
de muita felicidade, da minha vida, da 
minha juventude. Tive a grande honra 
de conhecer pessoalmente, por alguns 
minutos, a linda Miss Brasil, Terezinha 
Morango. Gostaria que ela visse esta 
foto, mas não sei se isto acontecerá. De 
qualquer forma fica registrado este mo-
mento que me proporcionou também 
contar rápidas histórias e, ademais, re-
cordar é viver...


