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O último prefeito de Belém nomeado 
pelo governador do Estado, há três dé-
cadas, foi o médico Almir Gabriel. Ele 

foi colocado no posto em substituição ao em-
presário Sahid Xerfan, que perdera a confiança 
de Jader Barbalho, no terceiro ano do seu pri-
meiro mandato como chefe do poder executivo 
paraense.

Almir realizou uma boa administração na 
secretaria de saúde do governo de Alacid Nu-
nes. Mas esse resultado não lhe permitiria ga-

nhar pelo voto, em 1985, a prefeitura da capital. 
Só chegou a essa altura no embalo do prestígio 
de Jader como o primeiro governador da oposi-
ção no Pará a vencer pelo voto direto, depois de 
quase duas décadas de mandatários escolhidos 
pelo Palácio do Planalto e sacramentados pela 
Assembleia Legislativa.

Curiosamente, talvez Almir seja o prefei-
to de maior aceitação desde então. Os alcaides 
eleitos pelo povo a partir do retorno das regras 
democráticas para o comando político foram 

ELEIÇÃO

Belém sem solução?
Quando pensa num bom prefeito, o belenense se lembra de Antonio 

Lemos, que deixou o cargo há mais de um século. Nas últimas três 

décadas o’ povo escolheu o gestor da cidade. Mas Belém só fez decair 

nesse período. Culpa do eleitor ou da falta de bom candidato?
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de nível inferior, alguns deles comple-
tamente desastrosos, como Duciomar 
Costa e o atual, Zenaldo Coutinho.

O prefeito da capital devia mes-
mo continuar a ser selecionado pelo 
governador do Estado, que assim po-
deria patrocinar nomes com melhor 
qualificação para exercer o cargo, já 
que o povo elege mal? O despotismo 
esclarecido seria mais eficaz do que 
submeter nomes de boas credenciais 
mas sem apelo ou carisma para con-
quistar o voto democrático?

Era esse o fundamento da tecno-
burocracia que cuidou da administra-
ção pública em nome dos militares a 
partir de 1964. Sob essa racionalidade 
esconderam-se, no entanto, muitos 
interesses ilegítimos, irregulares ou 
ilegais, que só deixaram de ser perce-
bidos graças à censura e ao controle 
político desempenhado pelo regime 
de exceção.

É claro que quanto menos infor-
mado, esclarecido, bem educado e 
bem alimentado, menos consistência 
cidadã tem o eleitor. No sentido in-
verso, mais o voto é o único – ou o 
mais importante – patrimônio de que 
ele dispõe para formar seu capital. Por 
isso o negocia na bacia das almas do 
fisiologismo e da corrupção.

Mas há um limite à margem de 
manobra nesse mercado eleitoral e 
na tolerância aos efeitos negativos da 
má escolha. Em Belém, esse ponto de 
ruptura foi atingido. Há uma ânsia na 
população por um nome novo, fora 
dos quadros políticos viciados, da in-
competência na gestão que deixou a 
cidade no rabo da fila entre as capitais 
brasileiras. Nesses 30 anos Belém deve 
ter sido a metrópole que mais se dete-
riorou internamente e na relação com 
as demais áreas metropolitanas.

Daí vem a principal ameaça ao atu-
al prefeito, que tenta a reeleição,conse-
guida por todos os seus antecessores, 
inclusive o terrível Duciomar, hoje sem 
cargo eletivo. A rejeição ao alcaide do 
PSDB é muito alta. Ainda assim, ele 
não é (ao menos ainda não) carta fora 
do baralho do voto. Tem a máquina 
municipal nas mãos e com ela pode fa-
zer seus lances no leilão eleitoral. Mas 
vai ter que recorrer a muitos mecanis-
mos, sobretudo os que transgridem as 
regras legais, o que limita esse poder.

Os dois nomes com melhores re-
sultados nas sondagens que têm sido 
feitas poderiam ser tidos como novi-
dades, embora não o sejam. Um, por 
seu discurso oposicionista e pela pe-
netração que sua condição anterior de 
prefeito lhe proporcionou. Os mesmos 
fatores que dão força à candidatura do 
deputado federal Edmilson Rodrigues 
podem também enfraquecê-la.

Seu partido – o PSOL – é muito pe-
queno, com reduzido acesso à propa-
ganda eleitoral gratuita e caixa desfavo-
rável para sustentar a competição por 
Belém. Acima dessas desvantagens, 
seus dois mandatos foram extrema-
mente polêmicos. Populista à esquerda 
de Jader Barbalho, realizou obras de 
baixa qualidade, mas que lhe deram 
maior rentabilidade eleitoral, garantin-
do-lhe um bom estoque de votos em 
autênticos currais na periferia.

Independentemente de 
um ou outro acerto, 
a administração do 
então petista não 

desviou Belém da sua 
curva descendente 

de qualidade 
e sustentação 

econômica. Se for 
eleito (para um 
inédito terceiro 

mandato pelo voto 
para a prefeitura 

de Belém, com 
possibilidade de 

atingir o quarto), 
Edmilson será a 
repetição do que 
já fez, sem saldo 

positivo a seu favor.

Já a força de Eder Mauro, o candi-
dato mais votado para deputado fede-
ral na última eleição (por uma sigla de 
conveniência, o PSD), advém da sua 
imagem de policial que enfrenta di-
retamente a criminalidade, atacando 
o problema que mais aflige a popu-
lação (especialmente a pobre e mais 
desassistida) diariamente. A insegu-
rança pública é de tal gravidade que 
o personagem se credencia por uma 
imagem mal caiada de justiceiro, um 
Robin Hood em versão distorcida (ou 
pervertida). A novidade que ele re-

presenta se materializará na negação 
de solução para um problema que se 
agravará ainda mais.

Qual a alternativa então? A cida-
de clama por um nome novo, capaz, 
confiável, que lidere um esforço de 
recuperação. Mas não aparece esse 
nome. Mesmo que se materializasse, 
teria condições de vencer numa dis-
puta que será travada em terreno mo-
ralmente e politicamente pantanoso? 
O povo não escolhe candidatos ruins 
por sua própria pobreza, aceitando 
compromissos viciados, estabeleci-
dos através de cabos eleitorais, por 
ser essa a única maneira de faturar 
algum dinheiro ou vantagem pela 
venda do seu voto?

A situação é mesmo dramática, 
não comportando idealismos abs-
tratos, metafísicos. Mas por que não 
exercer pelo menos o sagrado direi-
to de pensar concretamente sobre 
nomes mais qualificados do que as 
listas apresentadas ao cidadão pelas 
pesquisas de opinião?

A proposta que faço ao meu lei-
tor é que ele, sem pensar na viabili-
dade imediata do nome que sugerir, 
pesquise – entre as figuras públicas 
da cidade – quem considera em con-
dições de mudar os rumos de Belém, 
melhorando-a. E justifique a suges-
tão, apontando ainda as sugestões 
para um programa de governo e dicas 
para a realização da campanha desse 
candidato.

Vamos tentar? Do contrário, em 
sua tumba, Antonio Lemos continu-
ará a ser lembrado como o melhor 
prefeito que Belém já teve, até um 
século atrás, sem poder entregar esse 
título a algum dos seus sucessores. É 
óbvio que os 15 anos do velho Lemos 
na prefeitura foram favorecidos pela 
receita da exportação da borracha, 
que começou a declinar justamente 
quando ele foi deposto e expulso do 
Pará, em 1912. 

Mas já estamos há 30 anos no ciclo 
mineral, com maior volume de pro-
dução e expressão do que a borracha, 
mas sem deixar da sua existência tra-
ços como os de Lemos. Vive-se, hoje, 
o predomínio da mediocridade, que 
tem seu início na falta de consciência 
sobre esse novo ciclo em curso e o seu 
caráter explorador.
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Lula e o PT se escondem,
sem comemorar aniversário

O PT vai comemorar seus 37 anos 
de fundação em 2017. Neste ano, o má-
ximo que o Partido dos Trabalhadores 
se permitiu realizar foi exibir pelas re-
des sociais um vídeo gravado pelo seu 
fundador e líder maior, que foi ao ar na 
véspera dos 36 anos.

Não há motivo algum para alegria 
entre os petistas. Pelo contrário, é a pior 
crise enfrentada pelo principal partido 
do país desde que ele surgiu no cenário 
político nacional, em 1980. Foi no oca-
so do regime militar, com seu último e 
pior presidente, o general João Figuei-
redo, mas ainda com gás para ensaiar a 
reedição dos atos de terrorismo estatal 
dos anos anteriores, que acabou preva-
lecendo sobre a estratégia da ala mais 
branda do regime, de prosseguir na 
distensão “lenta, gradual e segura”. 

A estratégia incluía a criação de um 
partido de esquerda não-marxista, de 
origem operária, o que explica a apro-
ximação do general Golbery do Couto 
e Silva (afinal, obrigado a renunciar de-
pois do atentado do Riocentro) e Lula.

O pronunciamento do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva é me-
lancólico. Tem apenas três minutos de 
duração, uma evidente castração dos 
seus ímpetos oratórios latifundiários. 
Ao invés de aproveitar a oportunida-
de (cada vez mais rara) de recomeçar 
a sua biografia, admitindo que errou, o 
sempre oportunista líder se escora no 
seu carisma para apontar o dedo para 
os companheiros.

“Erramos”, diz ele. Sendo o locutor 
e o autor do discurso, é como se disses-
se: vocês erraram – o que ele considera 
natural, como considerou natural os 
“recursos não contabilizados de cam-
panha” ou a ação dos “aloprados” (qua-
se plagiando, em versão à esquerda da 
oração, a referência do general Geisel 
aos radicais do seu “sistema de segu-
rança”, por ele vistos como integrantes 
de “bolsões radicais, porém sinceros”).

“É certo que um partido com esta 
quantidade de filiados tem gente mais 
à esquerda, mais à direita, mais ao cen-

tro”, já que o PT não seria uma seita. 
Nem são seitas os demais partidos, que 
têm nos seus quadros pessoas com as 
mesmas posições ideológicas.

Quando conjuga o verbo errar na 
terceira pessoa do plural, Lula sabe que 
o erro está personificado neste mo-
mento em que o PT enfrenta a sua pior 
crise. Ela tem os nomes de José Dirceu, 
de João Vaccari Neto, de José Genoíno, 
de Sílvio Pereira e, prin-
cipalmente, de Lula.

Os erros deles – uns 
mais graves, outros nem 
tanto – é que desgas-
taram profundamen-
te a sigla e lançaram a 
desonra sobre o nome 
de pessoas honradas, 
honestas, sérias e pa-
triotas. Muitas delas só 
tiveram um caminho 
para preservar seu pa-
trimônio imaterial, porém ainda mais 
valioso: abandonar o partido.

Hélio Bicudo foi um dos mais im-
portantes arrependidos ou converti-
dos. Por isso sofreu ultrajes, inclusive 
dentro da família, por não se subme-
ter aos ritos e dogmas da seita petista, 
que só não existe da boca para fora do 
seu quase dono.

Conheço o homem e trabalhei ao 
lado dele em O Estado de S. Paulo. 
Quando muitos tremiam só se ouvir 
falar no Esquadrão da Morte e no 
delegado (do sangrento Deops) Sér-
gio Paranhos Fleury, ele os enfrentou 
com sua autoridade de homem de co-
ragem e a posição de promotor públi-
co do Estado.

Não era pelo seu tamanho minús-
culo: era por sua autoridade moral, que 
lhe dava força e energia. Foi com ela 
que ajudou a criar o PT. Com ela tam-
bém o deixou, quando o partido não 
mais o representava.

Houve atenção para esse percurso 
de vida quando Hélio Bicudo subs-
creveu o pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff? Não. Ele se 

converteu em réprobo, infiel, satânico. 
Nada de diálogo. Se não está conosco, é 
contra nós. No final da vida (que todos 
esperamos continue a se prolongar), 
Bicudo não precisa desses julgamentos 
para saber que a história já o recebeu 
de braços abertos - em vida.

Mas a história prossegue. E Luiz 
Inácio Lula da Silva podia recuperar 
a posição que ocupou em boa parte 

desta Quinta Repú-
blica sujeitando-se às 
condições que uma 
liderança positiva im-
põe: assumir a própria 
culpa e a dos demais, 
se verdadeiro coman-
dante é, ao invés de se 
manter como o líder 
que a si se refere na 
terceira pessoa do sin-
gular (não na do plu-
ral) e no espelho só vê 

refletida a própria imagem.
Um líder operário seu contempo-

râneo, Lech Walesa, da Polônia, insti-
gado por um jornalista a apontar um 
erro, olhou para o ar, respirou fundo e 
respondeu: ter bebido demais. Foi tão 
espontânea e sincera a confissão que 
ambos, entrevistado e entrevistador, 
riram. O álcool em excesso prejudicou, 
em alguns momentos, o discernimento 
do grande Walesa.

Acusado de estar bebendo demais, 
o então presidente da república do 
Brasil reagiu pedindo a cabeça do au-
tor da notícia incômoda. Era ninguém 
menos do que Larry Rohter, corres-
pondente do mais influente jornal do 
mundo, o New York Times. Mais pon-
derado e racional, o ministro da jus-
tiça, Márcio Thomaz Bastos, um dos 
maiores criminalistas do país, segurou 
as pontas. Com tato, desfez o edito 
real e Rohter permaneceu no Brasil (e 
Lula não parou de beber várias doses 
além do prudente).

Não há dados concretos para estabe-
lecer uma relação quantitativa entre as 
doses do presidente e os seus erros. Tal-
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vez até não haja essa relação, ao menos 
diretamente. No entanto, Lula podia ter 
respondido à reportagem do agente do 
imperialismo ianque recorrendo à letra 
de um samba que é quase um hino dos 
cultores da água ardente: bebo, sim, es-
tou vivendo; tem gente que não bebe e 
está morrendo, eu bebo, sim.

Desde então, Luiz Inácio dimi-
nuiu de tamanho. A tendência é que 
se apequene cada vez mais, já que não 
se favorece dos momentos propícios à 
grandeza do líder estadista. A punição 
veio através da forma que utilizou para 
assinalar os 36 anos do seu partido: 
não um comício em praça pública, mas 
a gravação de um vídeo para ser exibi-
do em rede virtual, pela internet.

Veio-me a lembrança do “pacote de 
abril”, que completará quatro décadas 
no ano que vem. Consistiu em uma 
série de medidas mutiladoras da já en-
tão combalida democracia brasileira 
(como a abolição de qualquer coisa na 
propaganda eleitoral que não fosse a 
leitura do currículo do candidato).

O general Geisel outorgou essa “coi-
sa” ao país através do seu ministro da 
justiça, o ex-juscelinista (foi JK que lhe 
deu um rico cartório no Rio de Janeiro) 
Armando Falcão, celebrizado por esse 
“pacote” e por um bordão que, talvez. 
Lula devesse incorporar ao seu léxico: 
“Nada a declarar”.

Pois esse pacote de doses de vene-
no tirânico foi anunciado através de 
uma fita de áudio (ainda não existia a 
internet), ouvida a partir de um grava-
dor colocado sobre uma mesa na sala 
de imprensa do Palácio do Planalto, 
em Brasília, sem ninguém que pudesse 
responder a perguntas - que, eviden-
temente, não foram feitas. A ditadura 
estava na sua plenitude, mas nenhum 
dos seus fâmulos se atreveu a passar 
por aquele vexame.

O vídeo de Lula, mutatis mutandi, 
é a reencarnação dessa fuga. Mais uma 
na sua biografia.

O boom invisível da soja
também ameaça o Tapajós

Cinco dos maiores produtores de 
grãos do Brasil já podem se habilitar, 
em consórcio, ao leilão para a cons-
trução e operação do trecho ferrovi-
ário de Lucas do Rio Verde, no nor-
te de Mato Grosso, a Miritituba, em 
Itaituba, no Pará. O Ministério dos 
Transportes aprovou os estudos de 
viabilidade econômica, técnica e am-
biental que elas apresentaram.

A ferrovia, com 1.140 quilôme-
tros de extensão, deverá custar 11,5 
bilhões de reais, um terço do orça-
mento da hidrelétrica de Belo Mon-
te, a maior obra em andamento no 
Brasil. O BNDES se comprometeu 
a financiar 70% desse valor. Ela terá 
capacidade para escoar 30 milhões 
de toneladas, a mesma tonelagem das 
eclusas da barragem de Tucuruí, no 
rio Tocantins.

Escoará a produção de soja e mi-
lho, substituindo outras vias, que atu-
almente vão para o sul, mas principal-
mente soja. Não chegará, porém, até 
Santarém, que já tem o terminal da 
Cargill. De Miritituba, o produto será 
reembarcado no litoral do Pará.

A ferrovia foi incluída na segunda 
fase do Programa de Investimentos 
em Logística por pressão das tradings 
Cargill, Bunge, Louis Dreyfus Com-
modities e Amaggi, Elas participarão 
de um consórcio, a EDLP, na condi-
ção de favoritas. Mas o governo já de-

finiu que receberão ressarcimento de 
R$ 34 milhões pelo estudo, caso não 
sejam as vencedoras.

A proposta ainda será submetida 
a audiências públicas e análise do 
Tribunal de Contas da União. Só de-
pois a concessão será licitada.

O Pará se manifestou reivindican-
do que, além da ferrovia, o governo 
federal asfalte todo o trecho paraen-
se da BR-163, que é praticamente do 
mesmo tamanho da parte matogros-
sense, asfaltada há vários anos. Mas 
até agora a disposição de Brasília se 
restringe a menos da metade do total, 
os 332 quilômetros entre o entronca-
mento com a Transamazônica e San-
tarém. Para esse trecho já foi lançado 
o edital de chamamento público dos 
interessados para a concessão.

Caso todos sejam atendidos, com 
ferrovia e rodovia (e a hidrovia?), a 
soja e os outros grãos serão escoa-
dos pelo vale do Tapajós e não mais 
por Santos ou Paranaguá, destino 
que fica duas vezes mais distante, 
provocando maior custo de frete. 
Nas condições atuais, que são des-
favoráveis, o rumo Norte para as 
exportações passou de 8% para 20% 
do volume de carga. Chegará ago-
ra a quanto? E seus efeitos sociais 
e ambientais, que já são graves, se 
tornarão ainda mais agressivos. 
Quem está pensando nisso?

Memória do 
Cotidiano

Volume 7

NAS BANCAS 
E LIVRARIA
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Federação amazônica:
uma ideia para o debate

Thiago Oliveira

O Pará envia energia bruta para a 
o complexo industrial da Região Cen-
tro-Sul, exporta recursos “in natura”: 
pescado, frutas, gado em pé, soja, ma-
deira, e quem sabe, brevemente, petró-
leo, enfim, a lista de recursos naturais 
é grande. Com isso, o Pará influencia 
diretamente no superávit da balan-
ça do comércio com a exportação de 
minério de ferro, é o segundo maior 
produtor mineral, perde apenas para 
Minas Gerais. Mesmo com todo esse 
destaque na produção de riquezas em 
cenário nacional, temos um povo mi-
serável e vivendo em favelas, amonto-
ados urbanos e rurais. 

Têm-se tanta produção de rique-
za, e esta não retorna a população de 
maneira a melhorar os péssimos indi-
cadores sociais amazônicos. O mode-
lo de desenvolvimento empregado na 
Amazônia pelos Governos Militares, 
baseado em produção e exportação de 
matéria prima e energia bruta, causou 
um cruel abismo social, contrastando 
com a beleza cênica e riqueza mineral 
da região. Nesse período, as diferenças 
sociais aumentaram de forma cavalar. 
A democracia que deveria corrigir, não 
melhorou esse cenário, pelo contrário, 
piorou e agravou mais o modelo herda-
do. Todos os Governos centrais eleitos 
nada fizeram para a inversão dessa per-
versa lógica estrutural. Vide a usina de 
Belo Monstro (perdão, Belo Monte).

Com tanta contradição, movimen-
tos separatistas do Estado, em 2011, 
trouxeram todas as mazelas desse mo-
delo à tona no plebiscito onde a consul-
ta foi sobre a criação de unidades fede-
rativas como a solução para esse longo 
cenário de pobreza. Mas o resultado foi 
a negativa para eles porque a população 
do nordeste paraense, consta em maior 
número, entendeu que nada mudaria 
em reversão do quadro social, caso 
isso acontecesse. Passado o momento, 
o tema foi jogado para os submundos, 
nada mais se discutiu, nem o velho mo-
delo e nem o proposto pelos movimen-

tos separatistas. Mas foi o principal ato 
de contestação ao subdesenvolvimento 
da Amazônia na era democrática e in-
diretamente, à forma da Federação.

Semelhante ao cenário, também nos 
Estados, vizinhos ao Pará, do Amazo-
nas, Mato Grosso e Maranhão existem 
projetos de leis para a criação de uni-
dades federativas que seriam desmem-
bradas das áreas dos citados territórios. 
Eles ainda encontram-se adormecidos 
nas gavetas dos políticos que empur-
ram com a barriga ou jogam para de-
baixo do tapete o debate sobre a solu-
ção dos graves problemas sociais. Os 
projetos citados são uma mostra de que 
o povo anda com desgosto de sua situ-
ação de vida, mas tais projetos são tra-
tados com muita passionalidade, sem 
atacar verdadeiramente o nó da crise: a 
forma da Federação.

Afora a Amazônia, no Brasil, tam-
bém existem movimentos semelhan-
tes, contestando a distribuição de 
riquezas ou simplesmente querendo 
emancipação territorial, por se senti-
rem muito presos às decisões de Brasí-
lia. Exemplo disso, nos Estados de São 
Paulo e Rio Grande do Sul, há movi-
mentos pedindo separação para a for-
mação de duas Repúblicas indepen-
dentes do país. Estes dois movimentos 
possuem maturidade e entendem que 
o povo já precisa ser consultado sobre 
o tema. Por outro lado, já se vê tam-
bém, governadores, de forma tímida, 
contrapondo a forma de repasse de 
recursos aos Estados e Municípios, o 
próprio Governador Simão Jatene, já 
manifesta a opinião de revisão do Pac-
to Federativo no objetivo de reverter o 
quadro social. O problema é que os go-
vernantes não conseguem se articular 
de forma clara e decisiva para contra-
dizer a forma de governo centralizado 
que impera no país, talvez com receio 
de perder a área de influência política, 
e com isso, perder capital eleitoral. 

O povo da Amazônia, em especial o 
Pará, demonstrou desgosto com o mo-

delo em debate. A região produz par-
cela considerável de riquezas, tem forte 
apelo ecológico e preservacionista, pos-
sui florestas preservadas, mas continua 
e continuará miserável com este mode-
lo de desenvolvimento mantido, conse-
quência direta da submissão política da 
região amazônica à condição colonial, 
imposta pela Federação. Então por que 
precisamos dela? Qual a lição que deve-
ria ter ficado para a população no pós
-plebiscito? Ter dado prosseguimento 
do debate, agora de forma mais séria, 
seria necessário para a reversão desse 
quadro cruel. O modelo da federação 
brasileira, onde as decisões são toma-
das de forma central (apesar da Consti-
tuição Federal – CF, garantir descentra-
lização político-administrativa), sem 
respeito às diferenças regionais de um 
país com dimensões continentais, ain-
da serve aos cidadãos, em particular, do 
Pará e da Amazônia? A revisão disso já 
se faz necessário. 

A Amazônia precisa de autonomia 
para gerir seus próprios recursos sem 
a interferência direta do complexo po-
lítico-industrial do Centro-Sul, forte-
mente representado no parlamento em 
Brasília, núcleo das decisões políticas. 
Para produzir o próprio modelo de de-
senvolvimento, hoje, sem autonomia, é 
impossível. Ficaremos na eterna condi-
ção de produtores de matéria-prima e 
energia, exportando riqueza bruta para 
nações como China e Japão. Maior 
expoente do aprimoramento recente 
desse modelo, Belo Monstro (Mon-
te), antes de funcionar, já é um fiasco. 
Não atenderá a própria demanda para 
a qual foi construída, mas a conta ficará 
aqui. A Federação brasileira precisa da 
Amazônia só para lhe pagar as contas?

Na medida em que as respostas da-
das por um modelo centralizado de 
decisão política não contentam os ci-
dadãos e aos próprios governantes, li-
mitando ações e influenciando na qua-
lidade de vida dos habitantes, é preciso 
discutir saídas para corrigir o defeito, 
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trazendo o problema para o foco do 
debate à luz da sociedade. Isto é a base 
da democracia. Em vez de propor no-
vas unidades, onde cada Estado criado 
ficaria sujeito ao mesmo modelo de Fe-
deração, ficando apenas reduzidos a no-
vos currais eleitorais, mantendo o mes-
mo padrão de baixo desenvolvimento, 
frentes populares e parlamentares po-
dem propor a criação de uma unidade 
administrativa maior, com mais inde-
pendência administrativa e financeira. 
No caso, por que não propor a criação 
da Federação da Amazônia? O que nos 
impediria disso? Criar e fortalecer uma 
Federação da Amazônia, envolvendo os 
Estados da Amazônia Legal, ou da Re-
gião Norte, para aproveitamento inte-
gral dos recursos naturais em solo ama-
zônico, para benefício mais igual dos 
povos da floresta seria uma alternativa 
mais adequada (?). Uma Federação de 
Estados amazônicos traria regras pró-
prias e autonomia política para as deci-

sões, além de manter as características 
comuns entre povos e territórios. Não 
seria pedir independência da República 
do Brasil, mas o fortalecimento político 
do desigual território que possui grande 
importância econômica, mas com pou-
cos eleitores e com isso, pouca represen-
tação e poder de decisão. 

E mais, segundo a Constituição, 
é necessário pedido e envolvimento 
das Assembleias Legislativas que são 
as casas do povo para começar e fun-
damentar o projeto de consulta popu-
lar. Governadores e deputados, caso 
fossem estadistas de fato, e se o povo 
fosse articulado para discussão políti-
ca, criariam o projeto da Federação da 
Amazônia. Políticos e povo seriam pro-
tagonistas do próprio desenvolvimento 
e autonomia. Tapajós e Carajás foram 
rejeitados. O resultado do plebiscito foi 
a integridade territorial, mas e a auto-
nomia política do Estado e da região? 
Onde foi discutido isso no processo 

do plebiscito de 2011? Nenhuma linha 
ou voz falou sobre isto. Para se criar a 
Federação seria necessário um longo 
caminho de construção com debates, 
fóruns e oficinas sobre o tema. A Fede-
ração da Amazônia seria mais fácil para 
os Separatistas convencerem Belém 
para a causa, trazendo a capital para 
uma razão comum, do que a separando 
da temática.

O modelo de desenvolvimento, 
mais uma vez, será discutido em ou-
tubro. Existirão homens (candidatos 
e eleitores) preparados, abertos e dis-
postos aos desafios em questão? O 
maior deles será o de montar de forma 
consensual o projeto de Estado para 
uma futura região autônoma. Avaliar 
feridas e encaminhar para curá-las é 
sempre difícil, ainda mais se o pacien-
te não quiser.  

Temos motivos ou não para encon-
trar candidatos com o perfil exposto?

Até outubro, procura-se...

Belém ainda pode ser a capital do Pará?
Em 2013 Parauapebas tinha o segun-

do maior PIB do Pará, que correspondia 
a 80% do Produto Interno Bruto de Be-
lém, ainda em primeiro lugar, mas cinco 
vezes superior ao de Ananindeua, na ter-
ceira colocação. Já o PIB per capita (que 
mede a distribuição da riqueza pela po-
pulação) de Parauapebas era quase sete 
vezes superior ao da capital. Parauapebas 
tem 190 mil habitantes, Ananindeua 505 
mil e Belém 1,5 milhão. 

Apesar desses números, que indicam 
um potencial de crescimento (e de de resul-
tados concretos já alcançados), Belém não 
acompanha o que acontece em Parauape-
bas, como ignora a vida em Canaã dos Ca-
rajás, detentora do maior PIB per capita e 
a caminho do maior PIB, com seus 33 mil 
habitantes. É um grande erro, que custará 
cada vez mais caro à cidade com a respon-
sabilidade de ser a capital de um Estado 
com 1,2 milhão de quilômetros quadrados, 
do tamanho da Colômbia.

Um exemplo dá a medida da impor-
tância de acompanhar a dinâmica do sul 
do Pará, que reivindica sua autonomia, 
e o tamanho do descaso do poder cen-
tral paraense. Há oito anos a prefeitura 
de Parauapebas iniciou a construção de 

um hospital municipal para 236 leitos, 
12 dos quais para atender casos de alta 
complexidade. Deve ser o maior investi-
mento hospitalar do interior do Pará. A 
obra devia estar pronta em um ano. Já se 
passaram oito e a construção ainda não 
foi totalmente concluída. Faltariam ain-
da 10%. Seu custo aumentou cinco vezes. 
Agora está em 50 milhões de reais.

Talvez esse encarecimento se expli-
que pela circunstância adversa de que o 
projeto original foi alterado nove vezes, 
por erros e inconsistências, algumas ina-
creditáveis. O elevador, para citar um só 
desses erros, não comporta macas.. Essas 
falhas também podem ter outra motiva-
ção, conforme os brasileiros já estão can-
sados de saber. Buscá-la é tarefa tão prio-
ritária quanto qualquer obra em Belém. 

O problema é que Parauapebas fica 
longe quase 700 quilômetros e a capital 
não consegue chegar até lá. Nem quan-
do se aproxima nova eleição municipal e 
Paragominas é uma das raras coroas do 
Estado. Os piratas dos votos devem estar 
de olho nela.

A necessidade de um planejamento 
sério e de uma atitude mais atualizada 
por parte do poder público nessa região 

é urgente. De 2013 para cá, Paragomi-
nas encolheu por causa da queda do seu 
principal produto, o minério de ferro, ex-
traído de Carajás e exportado pela Vale. 
Mudar essa conjuntura desfavorável está 
muito além da capacidade do município.

Assustada pela queda de receita, a 
principal dos quais é a compensação 
financeira mineral, Parauapebas tenta 
diversificar a sua base econômica, inves-
tindo mais na agricultura. Demorou a to-
mar essa iniciativa. Com atraso, porém, é 
esse o caminho que deve tomar. O perí-
odo de vacas magras do minério de ferro 
deverá ser prolongado.

Essa atitude está mais em tempo para 
Canaã dos Carajás, que produz bens mi-
nerais de maior valor, como o níquel e o 
cobre, do que o ferro, que depende do 
volume de produção para poder com-
pensar a queda de preço. Canaã deverá 
ser líder em PIB e PIB per capita. Propor-
cionalmente, também em investimento. 
Mas está se preparando para não ficar 
dependente da monocultura mineral?

Para ser a legítima capital do Pará, 
que quer se fracionar, Belém precisa che-
gar até esses centros vitais do futuro do 
Estado. Ou renunciar a ser capital.
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MEU SEBO

A Amazônia de Euclides
A 2ª edição de À margem da história, o último livro pre-

dominantemente amazônico de Euclides da Cunha, saiu em 
Portugal (com a grafia de marjem), em 1913, quatro anos de-
pois da morte do autor e da sua primeira edição, publicada 
no Brasil. Foi pelo selo da Livraria Chadron (uma das mais 
belas do mundo, na cidade do Porto), de Lello & Irmão Edi-
tores, fundada em 1868 e estabelecida na rua das Carmelitas. 
Foi o sexto livro de Euclides.

Certo João, que registrou seu ex-libris (através de carim-
bo manual) na folha de rosto do livro, o comprou em 29 de 
agosto de 1913, no Brasil, por quatro mil e quinhentos reis 
(ou R 4$500). Seu proprietário seguinte foi ninguém menos 
do que João Afonso Mendes, irmão do professor e escritor 
Francisco Paulo Mendes, em 1935. O volume chegou às mi-
nhas mãos por compra feita em um sebo de Belém.

Ao fim do primeiro artigo, Euclides formula o que hoje seria 
chamada de “agenda positiva”, ainda válida nos nossos dias:

“Dela [Amazônia] ressalta impressionadoramente a ur-
gência de medidas que salvem a sociedade obscura e aban-
donada; uma lei do trabalho que nobilite o esforço do ho-

mem; uma justiça austera que lhe cerceie os desmandos; e 
uma forma qualquer do homstead que o consorcie defini-
tivamente à terra” (isto é, uma lei que valorize o trabalho 
como forma aquisitiva da propriedade).

O autor de Os sertões viu Belém de um século atrás (“uma 
cidade de dois anos sobre uma tapera de dois séculos”) 
transformada “na metrópole da maior navegação fluvial da 
América do Sul”.

As estradas de penetração nas áreas de terra-firme e de 
integração (e submissão) da Amazônia aos centros domi-
nantes do país interromperam a continuidade histórica re-
gional e acabaram com o mundo dos rios. De tal maneira 
que se pensa em adicionar uma ferrovia de 1.400 quilôme-
tros a uma estrada de rodagem sem pensar no rio Tapajós. 
Não como mera via de escoamento de uma carga de grãos de 
origem externa (e destino também externo), que pode che-
gar a 30 milhões de toneladas anuais, à custa de um investi-
mento de quase 10 bilhões de reais, Mas como um dos itens 
da projeção visionária de Euclides da Cunha, às vésperas do 
seu desaparecimento.

Os filhos dos pais
O livro estava a 50 reais na seção 

de obras raras do sebo paulista na área 
da praça da Sé, ponto de concentração 
deles. O motivo foi assinalado pelo li-
vreiro, a lápis, como convém sempre: 
“Autografado pelo Autor”. Era verdade: 
lá estava a assinatura de Luiz Viana (Fi-
lho) à sexta edição, revista e ampliada, 
de A vida de Rui Barbosa (da Compa-
nhia Editora Nacional, de São Paulo, 
com 454 páginas).

Só por isso já valia os 50 reais. O li-
vreiro, porém (e felizmente), só atinou 
para a assinatura do autor. Não prestou 
atenção aos destinatários da gentileza, 
perpetrada no Rio de Janeiro, no dia 
1º de janeiro de 1960, o mesmo ano de 
lançamento da nova edição da biogra-
fia do grande Rui, baiano como Viana 
Filho. Ele escreveu: “Aos bons amigos 

D. Carolina, D. Mariana, e Embaixador 
Maurício Nabuco, com a amizade e o 
agradecimento de Luiz Viana”.

Os três, filhos de outro grande ho-
mem público nordestino, o pernam-
bucano Joaquim Nabuco (1849-1910), 
dos maiores que já teve o Brasil. Dele 
tenho quase todas as primeiras edições 
dos seus livros, incluindo os dois mais 
importantes, que todo brasileiro culto 
devia ler. O volume da obra devia ser-
vir mais como fator de atração do que 
de rejeição de Um estadista do império, 
através do qual o filho faz a biografia do 
pai, José Tomaz Nabuco de Araújo Fi-
lho, chegando também ao avô, que teve 
participação na cabanagem, em Belém. 
Tornou-se modelo para as melhores 
biografias e autobiografias, inclusive as 
Minhas Memórias, de Joaquim Nabuco.

Dos três filhos que foram ao lan-
çamento da biografia de Rui por Luiz 

Viana conheço melhor Carolina. Suas 
pretensões literárias são legítimas, de 
melhor resultado do que a hagiogra-
fia do pai e suas próprias memórias. 
Filhos de pais incontestavelmente 
excepcionais ou raros terão sempre 
dificuldade ao procurar um caminho 
próprio. Quando não tomarem o as-
cendente por parâmetro, o público 
tratará de fazer a comparação – e de 
forma gravosa. A busca pela identida-
de e autonomia costuma se frustrar. 
De forma tanto mais profunda quanto 
for a grandeza do pai, do que é exem-
plo definitivo Vilma Guimarães Rosa, 
mal sucedida repetidora da inventiva 
de João Guimarães Rosa.

Se esses filhos não tivessem tido 
como pai essas figuras, certamente 
conseguiriam melhor reconhecimento 
ao seu talento. E talvez pudessem ser 
mais felizes também.

O preço 
do livro

Uma dica para os fre-
quentadores de sebos. Ao pe-
gar o volume de Luiz Viana 
(de quem voltarei a falar em 
outra oportunidade), tratei 
de buscar mais volumes na 
minha caçada, a coisa mais 
deliciosa que se pode fazer 
num sebo (ou garimpagem, 
ou pescaria, conforme o 

gosto). Com uma quantida-
de considerável de volumes, 
propus ao livreiro que desse 
um desconto melhor à bio-
grafia de Rui. Depois de che-
gar à soma final, ele aceitou 
conceder 50%. Fechamos ne-
gócio imediatamente.

Ele, por ter faturado pelo 
conjunto da venda. Eu, por 
ter levado um livro raro pelo 
preço de uma obra comum. 
Ainda mais com excelente 

encadernação, pela qualidade 
do material utilizado e por-
que o encadernador, demons-
trando sabedoria, preservou 
a capa original do livro. Não 
é incomum de ser a capa o 
componente mais precioso da 
obra, como nas antigas edi-
ções da José Olympio calori-
zadas por Santa Rosa.

O negócio é bom quan-
do é bom para quem vende 
e para quem compra, even-

tualmente para desespero 
do olheiro (ou urubu) que 
espicha olhar invejoso para 
a transação, para ele delituo-
sa por uma razão: não foi o 
beneficiário. Esse olhar e esse 
dono do olhar são frequentes 
nos sebos. Mas não chegam 
a perturbar os participantes 
desse momento culminan-
te do processo: a fixação do 
preço. Não há internet que 
supere essa sensação.
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MEIO SÉCULO DE JORNALISMO

O ciclo de Magalhães Barata
Retomo a reprodução de algumas matérias que escrevi  ao longo de 50 
anos de jornalismo profissional. Às vésperas de mais uma temporada 
eleitoral, a transcrição é de textos do caderno especial de aniversário 

de O Liberal de 1982, o ano em que o povo voltou a escolher pelo 
voto de todos o seu governador, depois de 17 anos de abstinência. 
Nessa época eu preparava as edições especiais do jornal de Romulo 
Maiorana, pai. O que se segue é a primeira parte da reportagem.

As grandes transformações polí-
ticas que marcaram a história 
do Brasil tiveram eco retarda-

do ou fraco no Pará. Estado distante 
dos centros decisórios nacionais, o Pará, 
vivia quase isolado na federação brasi-
leira, em contato direto com mercados 
estrangeiros e para dentro de si, na bus-
ca de produtos naturais coletados na 
floresta para venda ao exterior. A pro-
clamação da república, a revolução de 
1930 e o fim do Estado Novo, em 1945, 
significaram, quando muito, mudança 
de nomes no comando de um poder 
apenas formalmente mudado.

Mesmo em relação às lideranças, 
a renovação foi lenta. Toda a repúbli-
ca foi sempre entre dois grupos rivais, 
sem terceira força. No poder, o grupo 
dominante tratava de montar uma es-
trutura de dominação para aniquilar o 
adversário, que, na oposição, empre-
gava todos os métodos possíveis para 
inverter a situação. Por isso, a política 
republicana foi sempre dualista, perso-
nalista e violenta.

Os 40 anos da República Velha fo-
ram marcados pela polarização Lau-
ro Sodré-Antonio Lemos, produto do 
conflito entre um federalismo inci-
piente e um município entranhado na 
figura dos “coronéis de barranco” e dos 
intendentes municipais.

A República Nova substituiu o dua-
lismo: a figura dominante foi Joaquim 
de Magalhães Cardoso Barata, contra o 
qual se formou um conjunto desarmô-
nico de forças políticas, nucleado na 
Frente Única Paraense e na Coligação 
Democrática Paraense, que elegeu um 
governador, o marechal Alexandre Za-
carias de Assunção.

O “ciclo de Barata”teve duas fases. 
Na realidade, uma delas, começando 
em 1930, terminou em 1935. A outra, 

recomeçando em 1943, só terminaria 
em 1965/66. Foi quando o PSD (Par-
tido Social Democrático) perdeu a he-
gemonia política para um novo grupo, 
personalizado no coronel Jarbas Passa-
rinho e no tenente-coronel Alacid Nu-
nes. A partir desse momento entraria 
em vigor um novo dualismo.

A PARTICIPAÇÃO 
DOS MILITARES

Uma análise de todo o período re-
publicano ressaltará a disputa entre 
dois grupos pelo comando da política 
local, travada de forma personalística, 
com a utilização da força  e pouco con-
teúdo ideológico. Talvez devido a essa 
característica, que fazia da política uma 
operação de conquista, a luta foi trava-
da quase sempre entre militares. Lauro 
Sodré, republicano histórico, chegou a 
general, assim como Magalhães Bara-
ta. Zacarias de Assunção foi marechal. 
Os dois líderes pós-1964 também eram 
oficiais do exército.

Por que essa participação dos mi-
litares, muitos dos quais praticaram a 
política sem deixar o serviço ativo das 
forças armadas, que se estendia a todos 
os níveis da disputa eleitoral?Embora a 
aplicando apenas ao ,arechal Assunção, 
um articulista de O Liberal deu uma 
explicação (em artigo publicado du-
rante as eleições de 1947) que poderia 
ser estendida genericamente para aju-
dar a entender a participação intensa 
dos militares na política:

“Os nossos políticos, que são rapo-
sas, no sentido público, cheios de malí-
cia, sempre viram nos tabus de drago-
nas fácil presa de seus apetites”.

Dispondo de um líder militar no 
comando, os políticos colocaram em 
funcionamento uma máquina elei-
toral tão poderosa que podia eleger 

candidatos sem que eles precisassem 
fazer campanhas ou mesmo visitar os 
municípios nos quais seriam votados. 

Compostas as chapas, as áreas do 
Estado eram divididas entre os candi-
datos e cada um passava a ter certeza 
da sua eleição e até prever o número 
aproximado de votos. Alguns, que 
moravam no Rio de Janeiro, a capital 
federal, só vinham a Belém para to-
mar posse.

Essa situação perdurou até 1950, 
quando uma derrota do governo foi 
minando os currais eleitorais. Uma 
vitória sobre o partido do governo, 
porém, só podia ser obtida à custa de 
uma mobilização popular fenomenal, 
de uma união das oposições, da força 
usada na reação e de um eficiente apa-
rato de fiscalização da eleição e da apu-
ração. A partir de 1950, raramente uma 
eleição foi decidida na votação normal. 
Constantemente foi necessário recor-
rer a eleições suplementares e os resul-
tados finais só eram conhecidos três ou 
quatro meses depois da votação, tantos 
eram os resursos à justiça.

Prosperando a indústria do “ma-
pismo” *expressão referente às frau-
des praticadas nos mapas eleitorais), 
os votos corias, os eleitores fantasmas 
e muitas outras manobras que frau-
davam a vontade dos eleitores, sa-
biam os políticos que tão importan-
te quanto a votação era a apuração. 
Nela, acima do eleitor estava o go-
verno. Em 1950, com o apoio do co-
mandante da 8ª Região Militar, com 
fiscais espalhados por todo o interior 
e usando uma equipe de advogados 
para travar a batalha jurídica duran-
te a apuração, a Coligação venceu o 
PSD. Mas não conseguiu sustentar 
a vitória cinco anos depois, quando 
Barata voltou ao poder.
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A FORÇA DE BARATA
Até hoje, a presença de Barata na 

política do Pará ao longo de 30 anos 
é um fato polêmico, raramente trata-
do sem paixão, a favor ou contra ele. 
Retornando ao Estado em 1930, como 
capitão, mas comissionado com as in-
sígnias de coronel pela revolução, ele 
construiria, nos cinco anos seguintes, a 
mais poderosa das lideranças da histó-
ria republicana paraense. Durante três 
anos, o interventor federal não preci-
sou enfrentar partidos e disputas po-
líticas: cuidou apenas de administrar. 
Mas o subproduto dessa administração 
era a formação de uma engrenagem de 
dominação.

Com poderes absolutos, Barata co-
meçou a implantar o ensino público, 
melhorar a navegação, modernizar a 
administração, realizar obras urbanas. 
Sua atuação mais importante, contudo, 
consistiu na abertura de estradas de ro-
dagem para o interior. A única rodovia 
existente ligava Belém ao distrito de 
Pinheiro (hoje Icoaraci). Barata abriu 
estradas da capital às zonas Bragantina 
e do Salgado.

Mais do que isso: foi o primeiro go-
vernador a percorrer o interior. Antes 
dele os governadores se mantinham na 
capital e nem iam aos municípios fazer 
campanha, entregando a tarefa a cabos 
eleitorais. O jornal baratista O Liberal 
ressaltava esse fator na eleição de 1947:

“Desde 1930, com o advento da 
Revolução, que essa gente [do povo] 
começou a ter contato com o gover-
no. Até esse tempo governo era, para o 
povo, uma mera expressão quase abs-
trata e vazia de sentido. Governo era 
um palácio com certo aspecto de ma-
jestade, acessível apenas a alguns feli-
zardos, da política, onde se faziam as 
intrigas dessa espécie e donde emana-
vam as ordens para a cobrança do im-
posto ou para trancafiar nas enxovias 
os que desagradavam essa qualidade de 
administração”.

Barata instituiu as audiências públi-
cas, levando centenas de pessoas para 
ouvi-lo e conversar com ele em palácio. 
Os pagamentos do funcionalismo fo-
ram colocados em dia. Com uma eco-
nomia em decadência depois da perda 
do monopólio da borracha, a queda 
dos preços e o abandono dos seringais, 
o governador dispunha uma receita 

modesta e não podia contar ainda com 
verbas federais. As necessidades impu-
nham rigor e racionalidade.

A popularidade de Barata atingiria 
níveis que jamais voltariam a se repetir. 
Por isso, seu Partido Liberal elegeu to-
dos os seis representantes do Pará à as-
sembleia constituinte federal, em 1933.
No ano seguinte, o Partido Liberal ele-
geu 21 dos 30 integrantes da assembleia 
constituinte estadual. A Frente Libe-
ral ficou com apenas nove. E também 
fez sete dos nove deputados federais. 
Já a Frente Liberal não conseguiu 
eleger nomes de grande prestígio na 
República Velha, como Samuel Ma-
cDowell Filho, Is-
maelino de Castro 
e Paulo Maranhão.

Mas para a 
eleição direta do 
governador e dos 
senadores, Barata 
sofreria sua primei-
ra derrota, embora 
tendo dois terços 
da Assembleia Le-
gislativa e a esma-
gadora maioria dos 
deputados federais. 
Uma série de de-
sentendimentos fez 
com que quatro de-
putados federais e 
sete dos deputados 
estaduais abando-
nassem o Partido 
Liberal, aliando-se 
à Frente Única Pa-
raense, dando-lhe a 
maioria.

No dia da elei-
ção, os dissidentes 
e os membros da Frente Única se ho-
miziaram no quartel do comando da 8ª 
Região Militar. Só os parlamentares do 
Partido Liberal foram à assembleia e o 
presidente, Ápio medrado, consideran-
do ausentes os adversários, convocou 
três suplentes do seu partido para dar 
quorum à eleição de Barata para o go-
verno e Fenelon Perdigão e o próprio 
Medrado para o Senado.

A eleição teve a aprovação de uma 
multidão, que se reuniu em frente ao 
prédio da assembleia e que, depois, im-
pediu os dissidentes e “frenteunistas” 
de votar. Houve tiroteio e feridos no 

choque. Em consequência dos inciden-
tes, o Tribunal Superior Eleitoral solici-
tou intervenção federal no Pará. 

Getúlio Vargas nomeou para o car-
go o major Carneiro de Mendonça. 
Sem conseguir um acordo com o PL, 
Mendonça patrocinou a eleição de José 
Malcher e de Abel Chermont e Abelar-
do Conduru para o Senado, conside-
rando nula a eleição anterior.

Octávio Meira, que participou des-
ses acontecimentos, atribui a queda 
de Barata a três fatores? “A criação da 
Concentração Política Magalhães Ba-
rata, depois de vencido o pleito, quan-
do não mais se tornava necessária; o 

desejo do interventor 
Magalhães Barata 
de ver o seu irmão, 
Mário Magalhães 
Barata, entre os de-
putados federais; a 
luta que se travava 
dentro do PL entre as 
correntes que obede-
ciam ao chefe do go-
verno ou ao chefe do 
partido”.

Meira acrescen-
ta, porém, que “tudo 
isso foi bem aprovei-
tado pelo sr. Getúlio 
Vargas para se livrar 
do seu delegado no 
Estado e impor ou-
tro candidato sem 
nenhuma vinculação 
com outros governa-
dores estaduais”.

Criando a Con-
centração, Barata 
colocara de lado 
seu próprio parti-

do, fazendo-o temer pelo futuro (os 
tenentes, com inclinação autoritá-
ria, desconfiavam dos partidos po-
líticos). Ao tentar obrigar três dos 
deputados federais eleitos pelo PL a 
renunciarem, para abrir vaga para o 
seu irmão, Barata ganhou novas ini-
mizades, que destruiriam a unidade 
do PL. Mas também influiu na dis-
sensão o período de abertura política 
que surgiu entre a revolução e as elei-
ções de 1933/35, estimulando atos de 
rebelião entre os políticos, até então 
sob forte controle dos delegados re-
volucionários.
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Prefeitos de Belém: seis por meia dúzia

A verdade ou a renúncia

A orla de Belém abriga três investi-
mentos que simbolizam muito bem o 
que têm sido as administrações muni-
cipais. A mais antiga, já com 15 anos de 
vida, é a Estação das Docas. O arquiteto 
Paulo Chaves Fernandes transformou 
galpões desativados do porto em ponto 
turístico, centrado em restaurantes e com 
uma avenida à beira da baía do Guajará. 
Virou uma das atrações da cidade.

Também arquiteto (como sua vice, 
a – em seguida – governadora Ana Júlia 
Carepa), Edmilson Rodrigues fez a ver-
são popular do projeto elitista com o Bei-
ra-Rio. Uma obra de R$ 1,99, ironizou 
seu desafeto, mas uma das mais úteis e 
menos controversas da sua gestão, como 
o fracassado bondinho do centro velho 
e a tentativa frustrada de organizar o ca-
melódromo naquelas que foram as duas 
principais ruas do comércio.

O comerciante (e falso oculista) 
Duciomar Costa fez uma nova versão, 
ampliada e melhorada, do ponto de 
encontro litorâneo do então petista na 
Estrada Nova. Gastar mais (de forma 
controversa) com uma precária estrutu-
ra de serviços ao longo da maior “jane-
la para o rio” da cidade, que procura se 
desvencilhar das suas origens coloniais 
para descobrir novamente o seu princi-
pal acidente geográfico, o rio, foi a mar-
ca do Dudu.

Seguindo pelas três dire-
trizes dessas obras, em que, 
medidas as três administra-
ções modificaram a condição 
econômica de pobreza de Be-
lém, padecendo de péssima 
segurança pública, catastró-
fica estrutura de saneamen-
to básico, educação de baixa 
qualidade e saúde precária? 
Com suas versões e adapta-
ções, ao fim de todas essas 
gestões Belém continuou a se 
distanciar das cidades brasi-
leiras onde é melhor viver.

A DESINDUS-
TRIALIzAÇÃO
Apenas três de 15 Esta-

dos pesquisados pelo IBGE 
registraram crescimento in-
dustrial no ano passado. O Pará foi o 
líder, com evolução positiva de 5,7%, 
seguido por Mato Grosso (4,7%) e 
Espírito Santo (4,4%). A indústria 
brasileira sofreu queda de 8,3% em 
2015. Piores desempenhos tiveram os 
principais Estados industrializados do 
país: Amazonas (-16,8%), Rio Grande 
do Sul (11,8%), São Paulo (11%), Pa-
raná (9,8%) e Ceará (9,7%).

A consequência foi o encolhimen-
to da indústria de transformação, que 

desceu de 17,9% do PIB 
em 2004 para assustado-
res 10,9% 10 anos depois, 
numa evidente desindus-
trialização do país. A fatia 
de São Paulo no todo se 
reduziu ainda mais, sem o 
benefício da desconcentra-
ção porque os outros Esta-
dos também involuíram. 
Um caso extremamente 
grave é o da Zona Franca 
de Manaus, que ameaça 
entrar em colapso por cau-
sa da valorização do dólar 
e da retração no mercado 
interno, paradoxalmente, 
para esse tipo de estrutu-
ra, o destino principal das 
suas mercadorias.

O Pará não tem nada 
a comemorar com a sua liderança. A 
expressão “indústria de transformação” 
é falsa porque o principal produto é o 
minério de ferro, uma matéria prima. O 
saldo positivo, além disso, se deve jus-
tamente ao incremento do volume físi-
co do minério para contrabalançar sua 
vertiginosa desvalorização, acarretando 
o incremento na exaustão das jazidas va-
liosas de Carajás.

Só pode comemorar quem desconhe-
ce a realidade ou age de má-fé.

É verdade: a elite brasileira não gos-
ta de Lula, de Dilma e do PT. Gostaria 
de apresentar-lhes o cartão vermelho, 
livrando-se da sua companhia. É pura 
ingratidão. Lula multiplicou a quanti-
dade de bilionários brasileiros. Trans-
formou o BNDES em babá de leite para 
colarinhos brancos famintos por ver-
bas públicas baratas; se possível, com 
subsídio. 

O presidente do Banco Central 
lulista foi o banqueiro internacional 
– nascido no Brasil – Henrique Mei-
reles. O segredo do sucesso de Lula foi 
justamente ter na retaguarda alguém 
que lhe assegurava fluxo de dinheiro 
para distribuir (em volume homeo-
pático) aos pobres e (em doses gigan-

tescas) aos consumidores de vinho 
francês e charutos cubanos – como o 
próprio Lula se tornou, pela convivên-
cia e conivência.

A supergerente Dilma Rousseff é 
uma fantasia grotesca que Lula criou 
certo de que ela só suportaria um man-
dato, se tanto. Subestimou o quanto de 
poder o Palácio do Planalto coloca ao 
alcance do seu inquilino. Dilma sobre-
viveu. Quem não está sobrevivendo à 
sua incompetência é o Brasil. No en-
tanto, despachá-la através do impea-
chment não é correto nem faz bem à 
democracia brasileira. Pelo critério que 
a fulminaria, José Sarney devia ter sido 
impedido de levar o país à inflação de 
80% ao mês.

O que o país precisa fazer é con-
frontar a presidente da república com 
a sua obra, uma sucessão de erros cras-
sos, que raros homens públicos come-
teram. Talvez dessa maneira a própria 
Dilma acabe quebrando a sua crosta de 
fantasia e dogmatismo, e ceda ao que se 
apresenta óbvio: ela não tem condições 
de continuar a conduzir o país pelo 
rumo que lhe impôs. Se não se abrir à 
sociedade, admitir finalmente seus er-
ros e permitir a correção de fora para 
dentro, a única atitude que lhe restará 
será renunciar ao mandato.

Se as coisas continuarem na for-
ma atual, será melhor chamar Luiz 
XIV para repetir que, depois, será o 
dilúvio.
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A educação é trágica,
mas ainda pode piorar

A confraria de Ray Cunha

De 15,1 milhões de estudantes de 64 
países dos 193 do mundo, 12,9 milhões 
não têm capacidades elementares para 
compreenderem o que leem nem co-
nhecimentos essenciais de matemática 
e ciências. O Brasil contribui com 8% 
desses analfabetos funcionais. Ou 1,1 
milhão de estudantes. É o segundo país 
com o mais baixo desempenho, atrás 
apenas da Indonésia, que entrou com 
11% do contingente, ou 1,7 milhão 
de estudantes. Em termos percentu-
ais, o Brasil é o 10º pior avaliado, num 
ranking liderado pelo Qatar. Metade 
desse contingente de reprovados é da 
América do Sul, pela ordem: Peru, Ar-
gentina (quem diria: foi padrão educa-
cional na região), Colômbia e Uruguai 
(que era a Suíça sul-americana), além 
do Brasil.

Dos 2,7 milhões de estudantes bra-
sileiros avaliados pela Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico, com sede em Pa-
ris, 1,9 milhão (ou 70%) apresentaram 
dificuldade em matemática básica, 1,4 
milhão (mais da metade) em leitura e 
1,5 milhão em ciências. O cruzamen-
to dos números levou à constatação 
de que 1.165.231 estudantes brasilei-
ros (ou 40%) tiveram dificuldade em 
cumprir tarefas básicas nas três áreas 
de conhecimento.

Antes que se proclame o apocalipse, 
a OCDE atenua esse resultado desespe-
rador. Entre 2003 e 2012, o Brasil redu-
ziu em 18% a quantidade de estudantes 
com problemas em matemática básica. 
Está ao lado de outros oito países que 
realizaram essa melhoria.

A atenuação se torna relativa ao se 
verificar que se essa conquista foi al-
cançada  por Tunísia, Turquia e Méxi-
co, também foi obtida por Alemanha, 
Itália, Polônia, Portugal e Rússia. Quer 
dizer que em matéria de cálculo não 
diminuímos a distância que nos afasta 
desses países.

Outro sopro de esperança no meio 
dessas estatísticas ruins, segundo a 
OCDE, é que parte desses resultados 
se deve à maior inclusão de estudantes 
no sistema educacional durante os últi-
mos 15 anos. Nos 10 anos entre 2003 e 
2014, o índice de escolarização no país 
passou de 65% para 78% (vitória a ser 
mais bem analisada quando compara-
da aos índices de evasão escolar a par-
tir daí).

Como a inclusão se realiza pela 
base da pirâmide social, “em classes 
mais desfavorecidas, seus primeiros 
anos de educação são mais problemá-
ticos, por frequentarem escolas com 
menos recursos, como ocorre em re-
giões rurais”.

O fenômeno, no entanto, acontece 
tanto no início do primeiro grau quanto 
durante a graduação universitária. Em 
alguns cursos, como medicina e en-
genharia, cresce o número dos alunos 
aprovados pelo regime de cotas, que 
desistem por não conseguirem acompa-
nhar os companheiros não cotistas. Sig-
nifica que programas de inclusão social, 
como o bolsa família, colocam o aluno 
na escola, mas não os habilitam a seguir 
em frente em condições de competir 
com os outros, especialmente os que 
frequentam as escolas particulares.

A razão pode ser encontrada nas 
recomendações que a OCDE fez, com 
base na pesquisa, para que essas polí-
ticas sociais se tornem eficazes: “que os 
governos nacionais identifiquem com 
mais baixa performance e lhes ofere-
çam estratégias para recuperação de 
nível”. A implementação dessa orien-
tação deve “reduzir a desigualdade no 
acesso à educação, estimular a inscri-
ção escolar o mais cedo possível, en-
volver os pais na comunidade escolar 
e fornecer programas de auxílio finan-
ceiro às instituições de ensino e às fa-
mílias carentes”.

O Brasil está fazendo isso? Não com 
políticas que se pretendem populares à 
base de um populismo que negligencia 
a qualidade e o mérito.

A realidade da Amazônia pode ser 
tão bizarra, surrealista e paradoxal que 
sua tradução literária costuma ser feita 
através da paródia, do roman à cléf ou 
do folhetim. O picaresco combinado 
com a reconstituição de fatos, persona-
gens caricatamente fictícios por detrás 
de máscaras de seres reais.

A confraria cabana (210 páginas, 
edição do autor), do jornalista e escri-
tor paraense Ray Cunha, se enquadra 
nessa categoria. O enredo: uma confra-
ria contrata um detetive para impedir 
o assassinato de um senador Fonteles 

(Paulo Fonteles), candidato ao governo 
do Pará. À medida que essa investigação, 
conduzida por Apolo Brito (Apolonildo 
Sena Brito), “as entranhas da 
Amazônia são reveladas”.

Os nomes reais são 
embaralhados, a ordem 
do tempo subvertida e a 
trama sai do enredo ro-
manesco para se tornar 
uma colagem de mate-
rial da imprensa. O leitor 
pode se divertir (sem se 
esclarecer muito) tentan-

do identificar a inspiração (por vezes 
óbvia) para Alexandre Cunha Silva e 
Silva, Organizações Rio-Mar, Jarbas 

Barata, o Poste, Gilberto 
Soares Fonteles, o mar-
queteiro O Bezerro. Há 
nomes verdadeiros fora 
das suas biografias, como 
Batista Campos, Bene-
dicto Monteiro, P.P. Con-
durú, Luiz Braga. É um 
autêntico pout-pourri. 
Uma lambada na ficção 
estrito senso.
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RÁDIO
A Rádio Clube do Pará, a 

pioneira do Pará, estava em 
plena ascensão, em 1956, 
quando inaugurou seus no-
vos transmissores. Com po-
tência de 10 kilowatts, ele 
permitiria à emissora líder 

no Estado falar para toda a 
Amazônia “e para o Brasil”. 
Um “grande show” no audi-
tório da sua sede, na Aldeia 
do Rádio, no Jurunas, come-
morou a façanha, que dava 
continuidade aos planos dos 
fundadores: Roberto Came-

lier, Edgar Proença e Eriber-
to Pio. Os ingressos foram 
vendidos no edifício Bern 
(hoje abandonado), ao lado 
do “majestoso e soberto” Pa-
lácio do Rádio, na avenida 
Presidente Vargas, obra da 
PRC-5.

REDUTO
Joaquim Moura, candi-

dato a vereador de Belém 
na eleição de 1962, dirigiu 
pela imprensa um apelo “aos 
amigos do bairro do Reduto” 
para que votassem com sua 
consciência, escolhendo os 

melhores. Ele próprio, que 
se ombreava a Alexandre e 
Rafael Ferreira Gomes, Mar-
tins e Jorge Corrêa, Francis-
co Chamié, Santos Moreira, 
irmãos Abelém, Nicolau 
Conte, João Carvalho “e 
tantos outros, que, com ra-
ras exceções, se hoje passas-
sem pelo bairro do Reduto, 
perguntar-nos-iam: onde 
estão as nossas indústrias e 
nosso comércio? Que é fei-
to do patrimônio material e 
moral que vos legamos? E a 
triste realidade dos fatos se-
ria esclarecida com a clás-
sica resposta: os poderes 
públicos não nos ajudam. O 
Governo nunca sancionou 
uma lei que viesse benefi-
ciar nossos problemas” (ele 
diria melhor se escrevesse 
resolver).

Velho problema, pois.

memória
C O T I D IA N Odo

PROPAGANDA

O Meira do povo
Augusto era engenheiro e historiador, mas o menos 

Meira dos Meiras. Popular e de fácil relacionamento, 
conquistou por merecimento o título de namorado 
de Belém, cidade que amou por escrito e oralmente, 
imaginando-a e a percorrendo. Aos 16 anos eu tinha 
uns poucos dias como jornalista quando ele fez uma 
das suas rotineiras visitas à redação de A Província 
do Pará. Percebeu-me, me chamou, conversamos e 
ele declarou no ato: eu passava a ser seu afilhado. 

E fui, procurando justificar a outorga honrosa.
Este anúncio é de 1966, quando ele se lançou 

candidato a vereador pela Arena, um início humilde 
de carreira política que não foi além. Anos antes o 

clã, liderado por Otávio e Sílvio Meira, defendeu que 
o irmão fosse indicado prefeito de Belém. Magalhães 

Barata não aceitou. Temia ampliar o poder dos 
Meiras na política e no poder. A família rompeu 

com o caudilho. Deixando de lado sua obsessão pelo 
poder, Barata teria acertado se aceitasse a indicação.
Recentemente, os Meiras relançaram um dos livros 
de Augusto, Evolução histórica de Belém do Grão-
Pará, em edição muito bem cuidada. Mas com um 
defeito: cara demais para se ter o acesso devido à 
sua importância. Alguém devia ter contribuído 

para reduzir esse preço, dando à obra a marca do 
seu autor: procurando a proximidade do povo.
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AÇAÍ
Um leitor da Folha Ves-

prtina comunicou ao jornal, 
em 1962, ter visto vender na 
“praia”, como o Ver-o-Peso 
ainda era tratado, “uma lata 
de grãos de açaí por 600 cru-
zeiros”. Pedia que fosse apli-
cado um freio “à ganância do 
vendedor, ou seja, o que traz 
o açaí ou o intermediário. A 
falta do produto na cidade é 
obra dessa especulação, que 
nos parece ter como o res-
ponsável o caboclo, porque 
não encontra no marreteiro 
o valor cobiçado”.

A antiga questão se am-
pliou e ficou mais complexa.

VELOCIDADE
Em 1962 a avenida Na-

zaré foi asfaltada, Novidade 
na cidade, o efeito foi ime-
diato: excesso de velocida-
de dos condutores de todos 
os veículos que utilizavam 
essa via, principalmente os 
motoristas de ônibus. E em 
consequência, aconteceu o 
primeiro acidente grave. O 
delegado de trânsito, Her-

mínio Calvinho, decidiu li-
mitar a velocidade a 40 qui-
lômetros por hora.

BANDIDO
“Ladrão, maconheiro, 

assaltante e agressor” eram 
os títulos atribuídos a José 
Maria da Silva, mais conhe-
cido por Zequinha da Es-
trada Nova, que aterrorizou 
por muito tempo o bairro, à 
margem do rio Guamá. No 
início de 1964 ele foi preso 
por agressão, roubo e tráfico 
de maconha. 

Ao invés de ser enviado 
para o presídio São José, fi-
cou na Central de Polícia. 
Quem o prendeu não aten-
deu a intimação da justiça 
para apresentá-lo para ser 
ouvido. Com isso, sua prisão 
se tornou arbitrária e o juiz 
Sílvio Hall de Moura teve 
que aceitar o habeas corpus 
impetrado para liberar o 
temido Zequinha. O enre-
do talvez explique como ele 
estabeleceu o seu reinado 
sobre a Estrada Nova, onde 
todos o temiam.

NAVEGAÇÃO
Belém ainda era, em 

1965 (meio século atrás), o 
maior porto da navegação 
fluvial da América do Sul, 
como dissera Euclides da 
Cunha no início do sécu-
lo XX, e um dos principais 
pontos do comércio de ca-
botagem do país. Seis gran-
des empresas internacionais 
(booth, Lamport e Delta 
Line), nacional (a Costeira) 
e regionais (SNAPP, depois 
Enasa, e Cinaba) possuíam 
escritórios na cidade para 
operar muitos navios – 
além de inúmeras empresas 
particulares.

Da britânica Booth 
Line, por exemplo, atra-
cavam no porto de Belém, 
fazendo linhas para as 
Américas e a Europa, além 
de outras cidades do litoral 
brasileiro, os navios Cle-
ment, Crispin, Veras, Ve-
nimos, Boniface, Dunstan, 
Viajero, Valiente, Denis, 
Bruno e Bertrand.

Da Costeira: Rio Mos-
soró, Rio Maracanã, Ana 

Neri, Torres, Rio Piabanha, 
Rio Paraguaçu.

Hoje, resta a memória.

JARI
Dois anos depois do 

início da implantação do 
projeto, dois acidentes fa-
tais foram registrados no 
mesmo dia no Jari, do mi-
lionário americano Daniel 
Ludwig. Um trabalhador 
de 18 anos foi esmagado 
por uma árvore que tom-
bou quando ele estava 
derrubando outra árvo-
re próxima. Um opera-
dor de moto-scraper, que 
transportava seixos para a 
construção do aeroporto 
de Monte Dourado, a sede 
do empreendimento, caiu 
da máquina desgovernada, 
que passou sobre o seu cor-
po. Os dois tiveram morte 
imediata. Foram várias as 
baixas durante o desmata-
mento de 100 mil hectares 
para o plantio de uma ár-
vore asiática, em substitui-
ção das nativas, para a pro-
dução de celulose.

FOTOGRAFIA

Censora em ação
Uma cena rara e inusitada de 1967: 
o ator Roberto Duval encena a peça 

As mãos de Eurídice para uma única 
pessoa, no Teatro da Paz, a censora 
Selma Chaves. Embora o patrocínio 
do espetáculo fosse da Universidade 

Federal do Pará e a peça já integrasse 
a dramaturgia brasileira, era preciso 
submeter previamente o espetáculo à 

censora federal. Ela aprovou a exibição, 
mas efetuou alguns cortes, o que a 

tornou coautora putativa da obra de 
Pedro Bloch. Marca dos tempos de 
repressão e intolerância à cultura.
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COLôNIA

Desde que entendi que Ama-
zônia é colônia (que aprendi 
inicialmente com seus artigos e 
depois em observações pessoais), 
achei que a independência seria a 
melhor forma de fugir do status 
de colônia. O ensaio “Um esta-
do parasitário” levanta opções, 
mas não somente esbarram em 
nossos políticos colonializados 
(e felizes com este status), como 
também nas implicações dos ín-
dices de desenvolvimento huma-
no lastimáveis dos municípios da 
Amazônia, muitas vezes enfatiza-
dos por você. 

Dentro do IDH, o fator mais 
importante para pensar sobre in-
dependência é a educação. Como 
Marcio Souza enfatiza regular-
mente aqui em Manaus, não bas-
ta ter escolas (contadas no IDH); 
precisa ter escolas que ensinem a 
pensar. Entre minhas atividades 
no INPA, participo de programas 
de pós-graduação e oriento mes-
trandos e doutorandos. Os cursos 
de pós-graduação aqui em Ma-
naus têm cada vez mais dificul-
dade de identificar amazônidas 
que sabem pensar, ler e interpre-
tar um texto científico, e escrever 
um texto com ideias claras.

Estes amazônidas são os 
melhores que saem das univer-
sidades locais, tanto públicos 
como privados. Meus colegas 
das universidades lamentam a 
qualidade dos graduandos e dá 
impressão que passam a maioria 
por misericórdia. Certamente os 
níveis anteriores às universidades 
são mais tristes ainda. Seguindo 
Marcio Souza, esta situação é 
resultado de políticas da época 
militar, que não mudaram após a 

redemocratização, nem com um 
presidente sociólogo, nem com 
um presidente operário e nem 
com uma presidente tecnocrata. 
Daí não surpreender que os coro-
néis dos barrancos continuam a 
mandar na política da Amazônia.

Segue, infelizmente, que 
ideias sobre a independência da 
Amazônia continuarão a circular 
entre uma pequena parcela das 
pessoas que sabem pensar criti-
camente sobre a situação atual, 
incluindo leitores do JP. Uma 
lástima.

Charles Clement

DITADURA

Lúcio, desculpa eu insistir 
nessas pequenas correções de 
algumas coisas que saem erradas 
no JP. No número 601, “Como 
na Ditadura!”, no artigo, “Nos 
Garimpos de Papel”,   ao falares 
dos dominicanos que marca-
ram um encontro que lavaram à 
emboscada que matou... Não foi 
Carlos Lamarca, como colocaste, 
e sim Carlos Mariguela [Elson 
quis dizer Marighela]. Lamarca 
morreu dois anos depois no ser-
tão da Bahia. Mariguela morreu 
na Alameda Casa Branca em São 
Paulo (capital), ao dirigir-se a um 
encontro com os dominicanos.

Crasso, porém, foi o erro do 
nosso amigo Benedito Carvalho. 
No artigo “Cocaína: agente des-
truidor que se espalha pelo Pará”, 
ele afirma que Pablo Escobar foi 
morto no dia 03 de setembro de 
2012, aos 69 anos. Escobar mor-
reu em 1993, aos 44 anos, quan-
do tentava fugir pelo telhado de 
uma casa, em Medellin. Além da 
lembrança do noticiário da épo-
ca, o livro recentemente lançado 
pelo filho de Escobar, também 
fala sobre isso.

De resto, parabéns pelo artigo 
“Como na Ditadura”. Concordo 
integralmente e lamento que ad-
vogados como Técio Lins e Silva, 
manchem sua biografia assinan-
do esse tipo de manifesto. Exce-
lente também os textos de Elias 
Tavares sobre “Os Patrulheiros 
Toddy”. Que memória! E sobre 
Terezinha Morango.

Abraços, do sempre seu fiel 
leitor,

Elson Monteiro
MINHA RESPOSTA
Espero que todos os meus 

leitores tenham logo percebido o 
meu erro, assim como o Elson (o 
Motorzinho das nossas peladas 
de basquete adolescente, nos anos 
1960, no presídio de São José, 

graças ao coronel Anastácio das 
Neves, pai dos atletas Cláudio e 
Ricardo, e ao tenente Silva, pai 
de um amigo de então cujo nome 
agora – como já é comum neste es-
tágio avançado da vida – esqueci). 
Erro que se deve à sobrecarga de 
trabalho, encargos e preocupações 
de uma vida outsider. 

Não podia deixar de saber que 
era o Marighela e não o Lamarca 
por dois motivos. Um, é que ain-
da pude ver o cadáver do líder da 
ALN mal acomodado dentro do 
fusca. Outro, é que quando La-
marca, líder de uma ala da VPR, 
fugiu do quartel de Quitaúna com 
63 fuzis (antes do tempo porque 
a repressão tinha localizado o ca-
minhão que estava sendo pintado 
com as cores do exército para rece-
ber os 400 fuzis Fal pretendidos), 
houve cerco do exército à área 
onde jogávamos pelada de fute-
bol, no litoral santista. Raimundo 
Pereira foi tomar explicações sem 
saber do perigo que corria ao iro-
nizar o militar que o atendeu. Era 
uma operação de caça a Lamarca 
e seu grupo de militares desertores.

Nem por isso, entretanto, os 
erros devem ser esquecidos. Mi-
nha obrigação é fazer um jornal 
sem erros, por menores que sejam. 
Apontá-los é também um dever do 
leitor. A repetição dessas falhas me 
impõe superar minhas fraquezas e 
limitações para restabelecer um 
padrão de qualidade que se impõe 
ainda mais a um jornal de crítica, 
como este. Vou tentar de novo a 
partir deste número. Será sempre 
com gratidão que reagirei ao ser 
alertado sobre esses erros.

Por isso, obrigado, Elson. Per-
dão, leitores.

FEDERAÇÃO

A respeito da matéria publi-
cada no Jornal Pessoal n. 600, 
com o título “Por que não sem 
ela”, e subtítulo “Um Estado Pa-
rasitário”, em primeiro lugar, na 
matemática, soma e produto são 
operações distintas, embora em 
determinados problemas possam 
compor uma mesma expressão 
(princípios básicos das quatro 
operações). Quem falou que o 
Estado brasileiro é uma “União 
Sem Futuro”? O patriota, além de 
acreditar no futuro de seu país, 
tem o dever intrínseco de contri-
buir com o seu esforço intelectual 
para que isso se concretize. Essa 
não é uma simples forma verna-
cular, ela exprime um sentimento 
de lídima cidadania. 

Salvo engano, a secessão não é 

um direito que possa ser previsto 
numa Carta Constitucional, pois 
geraria uma estranha contradi-
ção. Já a “autodeterminação dos 
povos”, enfatizado em conjunto 
no texto acima nomeado, é um 
direito inerente ao Estado Nação, 
e não iniciativa independente de 
Estados formados num regime 
de Republica Federativa, como 
é o caso do Brasil. A Lei Maior 
que uniformiza direito e deveres 
dos Estados Membros pune com 
sanções legais os componentes 
porventura infratores. Em suma, 
todos os países considerados ci-
vilizados têm uma forma de se 
constituírem politicamente, o 
Brasil adotou o Federalismo, que 
congrega vários Estados numa só 
Nação. Os Estados são autôno-
mos, desde que preservados os 
interesses comuns do país. Em 
termos teóricos as coisas se pro-
cessam desta forma, mas todos 
sabem como se diz popularmente 
“na prática a teoria é outra”. 

Pela leitura do texto mencio-
nado fica evidente que os movi-
mentos que encabeçam essa pro-
clamação desejam separar as suas 
plagas do Estado Brasileiro, ou 
seja, pretendem se emancipar e 
tornarem-se nações independen-
tes, o que é inviável pelos termos 
da CF atual, como é sabido. Só 
lhes resta o caminho da suble-
vação, da luta armada e desaven-
ças em geral. Ressalte-se que no 
rol dos insatisfeitos (declarados) 
predominam Estados do Sul/Su-
deste, os quais têm largas experi-
ências nesta área especifica, con-
forme registra a história pátria. 

Porém, o que essas corpora-
ções reivindicam? Quais as suas 
alegações? De certo modo, e só 
para citar um item importante, 
80% dos investimentos produti-
vos do país são, foram ou estão 
alocados nesses Estados; suas eco-
nomias são pujantes, e por isso 
mesmo despontam na vanguarda 
brasileira nos setores primário, 
secundário e terciário. Sendo as-
sim, só se pode atinar que os mo-
tivos que justificam essa prédica 
contestatória sejam de caráter 
unicamente subjacente. Hoje é 
frequente ver (ainda) conterrâ-
neos exibirem gostos exagerados 
por lugares e objetos estrangeiros, 
consignados nos dicionários com 
os nomes esquisitos de xenofilia e 
xenomania. Há um razoável nú-
mero que venceu esses incontidos 
desejos, pois já reside nas nações 
prediletas, só que com os rendi-
mentos financeiros gerados no 
território brasileiro.
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Quanto aos “parasitas” que se 
locupletam nas Assembleias Mu-
nicipais, Estaduais e no Congres-
so Nacional, a gente concorda 
plenamente que sejam convoca-
dos para reduzir os seus ganhos 
exorbitantes, suas vantagens 
escandalosas e “penduricalhos” 
afins, que não estão à vista. Por 
que, por exemplo, 83 senadores e 
513 deputados? Revisem-se, tam-
bém, os proventos e vantagens 
sem fim, nas câmaras mirins e 
estaduais. Uma verdadeira refor-
ma política, com nova Lei Eleito-
ral para coibir a proliferação de 
partidos “de alugueis”, bem como 
mais rigor na admissão e forma-
ção de seus quadros, e lisura na 
indicação de candidatos a cargos 
eletivos. Voto facultativo, fideli-
dade partidária e impedimento 
de concorrer a cargo eletivo de 
elementos que tenham sofrido 
sanções penais ou com processo 
em curso. 

É preciso lembrar, desde logo, 
que a conquista desses parâmetros 
salutares à sociedade brasileira, 
exigem muita luta, desprendi-
mento, paciência e deliberação de 
influir decisivamente na formação 
do cidadão nacional. A nossa de-
mocracia é relativamente nova e 
merece este esforço de cada um 
de nós. O tópico sobre as recla-
mações da região Amazônia será 
objeto de uma próxima interven-
ção. Como a esperança e a última 
que morre, segue a frase de um 
atual ministro do STF, acerca de 
cláusulas pétreas da CF “Nenhu-
ma proteção constitucional pode 
valer de forma absoluta, sob pena 
de anular todas as demais”.

Rodolfo Lisboa Cerveira

MINHA RESPOSTA
Minha crítica tem dois pontos. 

Para mim, a constituição devia ter 
sido feita por uma assembleia na-
cional constituinte, eleita para esse 
fim específico, não pelo Congresso 
Nacional, travestido dessa função. 
Para dar coerência a esse procedi-
mento, não devia haver limitações 
prévias, com cláusulas pétreas, 
exceto o respeito à soberania na-
cional. Desde a proclamação da 
república, através de um golpe 
militar, o Brasil só adotou a fede-
ração como forma de organização 
política da nação. Por que não 
deixar a questão em aberto para 
novas ideias?

DESMATAMENTO 
 

Sendo a primeira vez que lhe 
escrevo, gostaria de iniciar fa-

lando da grande admiração que 
tenho pelo seu trabalho. Seus 
textos, além de geniais e de muita 
coerência e embasamento, se pro-
põem a discutir temas de grande 
relevância não só para o Estado 
do Pará, mas também para a re-
gião amazônica. Você aborda de 
forma visceral (e o mais impor-
tante, imparcial) temas que por 
mais importantes que sejam, 
são menosprezados e até mesmo 
omitidos por esta mídia compra-
da que restou ao nosso país (ou 
melhor, ao mundo).

Mas o motivo do meu con-
tato é o seu texto [postado no 
blog] “Destino: China”. O que 
parece uma boa notícia (e sob a 
perspectiva econômica de fato 
é), tem por detrás algo cada vez 
mais temeroso para a região 
amazônica, que é o avanço da 
fronteira agrícola. Quando es-
tamos falando de exportar gado 
em pé (ou até mesmo abatido) 
estamos na verdade exportando 
bilhões de litros de água e tone-
ladas de nutrientes do nosso solo 
em forma de proteína animal. 
Além dessa perda direta, não 
podemos negligenciar que tudo 
isso às custas do avanço do des-
matamento e consequentemente 
perda da biodiversidade local. 

Enfim, essa história “gado 
verde”é muito bonita,mas não 
passa de um grande engodo. 
Vejo a abertura das portas da 
China para a entrada de mais 
17 frigoríficos Brasileiros como 
um convite direto para o au-
mento do avanço da fronteira 
agrícola na Amazônia. Não bas-
tassem os impactos que já citei, 
é importante lembrar que esta 
cadeia traz ainda condições de 
trabalho análogos à escravidão, 
pouco valor agregado em sua 
cadeia de produção, baixíssimos 
salários e níveis preocupantes de 
acidentes de trabalho e impac-
tos ambientais (o Rio Itacaiunas 
na altura de Marabá que o diga). 
Enfim, gostaria de entender a ra-
zão de você explorar tão pouco 
este tema tão importante. Gosta-
ria de ver mais textos desta natu-
reza em seu blog com o mesmo 
afinco que o senhor escreve sobre 
as mazelas da cadeia mineral no 
Estado. A meu ver, o impacto da 
pecuária é tão grande ou igual ao 
da cadeia mineral. 

Por favor, não entenda isso 
como uma mera crítica, mas 
sim como um estímulo para 
que o senhor abra o debate e 
alerte a população deste esta-
do que, além da cadeia mineral, 

várias outras atividades eco-
nômicas precisam ser revistas. 
Enquanto só se fala na Lei Kan-
dir, as boiadas vão passando... 
Com os sinceros cumprimentos 
de um admirador.

Bernard Torres

MINHA RESPOSTA
Muito obrigado pelas suas ob-

servações. Realmente não tenho 
dado o acompanhamento devido 
à importância da questão. Mas 
se você fizer uma retrospectiva 
no blog e no Jornal Pessoal en-
contrará vários artigos a respeito, 
coincidentes com a sua análise e 
preocupação. Meu problema é a 
amplitude da pauta paraense e 
amazônica. Bem que mais gente 
podia se manifestar. E você, escre-
ver mais.

Obrigado pelo estímulo.
PS – O texto a que o leitor se 

referiu, publicado no blog no dia 
4, é este:

Hoje, a China autorizou mais 
17 frigoríficos brasileiros a 

exportar carne para o país asiá-
tico. Na nova lista, cinco produ-
zem carne bovina, oito de aves 
e quatro de suína. Todos são da 
região centro-sul brasileira. Ne-
nhum do Pará, que vai continuar 
a exportar boi em pé.

A nova autorização chinesa 
poderá gerar receita de 340 mi-
lhões de dólares para os 17 novos 
frigoríficos da relação, cada um 
faturando, em média, US$ 20 mi-
lhões por ano.

No ano passado, o Brasil ex-
portou para a China US$ 1,1 bi-
lhão em carnes, sendo US$ 608 
milhões em carne de frango, US$ 
477 milhões em carne bovina e 
US$ 10 milhões em carne suína. 
Com a nova habilitação, o Brasil 
passa a ter 65 frigoríficos auto-
rizados a exportar carne para a 
China. Desses, 38 são de aves, 16 
de bovinos e 11 de suínos.

BASqUETE

Na nota  Basquete  (Memória 
do Cotidiano do  JP 601), tu te 
referes ao Castrinho, campeão 
brasileiro de “lance livre de bola 
ao cesto”, que incentivava a prá-
tica do basquete como atleta do 
Júlio César, cuja quadra ficaria 
“na Quintino Bocaiúva, onde 
hoje está a FIEPA”.

Na realidade, a quadra da 
Quintino era do Sesi-Pará, de 
onde era funcionário, como 
professor de esportes, o saudo-
so Raimundo Campos Castro, 
o Castrinho. 

Na Quintino, o Sesi-Pará 
mantinha atividades de assistên-
cia social, médica, odontológica e 
judicial, e cursos de suprimento, 
tipo arte culinária, corte e costu-
ra, pintura em tecidos, etc. A área 
de Lazer promovia cursos e com-
petições de esporte de quadra 
(futebol de salão, vôlei e basque-
te). Nas noites de 6ª feira havia a 
projeção de filmes ao ar livre, na 
mesma quadra a descoberto.  

Essas atividades eram dire-
cionadas aos trabalhadores das 
indústrias belenenses, em grande 
parte instaladas no Reduto, àque-
la época.

Na segunda metade dos anos 
sessenta, já com os incentivos 
da Sudam, as indústrias da ca-
pital migraram para o bairro do 
Souza, em especial ao longo do 
BR-316, e para o Distrito de Ico-
araci (principalmente ao longo 
da Artur Bernardes e da Estrada 
da Pratinha. Por essa razão, o SE-
SI-Pará gradualmente desativou 
as atividades-fim na Quintino, lá 
deixando apenas a administra-
ção. As ações finalísticas foram 
transferidas para outras instala-
ções, em Icoaraci, em Ananin-
deua e no Centro de Atividades 
Gabriel Hermes, no Marco.   

E foi para o CAT Gabriel 
Hermes que Castrinho levou sua 
competência profissional e seu 
amor ao esporte. No início dos 
anos setenta ele seria promovido 
a Coordenador de Lazer, função 
que desempenhou até se aposen-
tar, depois de várias décadas de 
excelentes serviços prestados à 
instituição e ao desenvolvimento 
do esporte amador no Pará. 

Grande profissional e exce-
lente colega de trabalho.

Elias Tavares

MINHA RESPOSTA
Desta vez tenho que contes-

tar a correção do grande contri-
buinte deste jornal. A quadra era 
do Sesi, mas era ali que o “seu” 
Castro, como o chamávamos, 
treinava o time do Júlio Cezar, 
que tive a honra de integrar. 
Como? Um adolescente de 1,67 
jogando bola ao cesto? Eu, o Ha-
roldo Maués e o Vlamir, meus 
pequenos grandes ídolos no bas-
quete local e nacional, além do 
Dizé, nosso mestre no Colégio do 
Carmo, de onde o Guilherme me 
levou para o Júlio Cezar.

Saí do zero no confronto 
com o Elias Granhem Tavares, 
cuja memória não deixa de ser 
louvada neste jornal (além da 
verve, é claro).



A corrupção dos PMs na grilagem do Xingu
O 2º promotor militar Armando 

Brasil Teixeira denunciou, no dia 3, 
sete policiais do 16º Batalhão de Po-
lícia Militar pelo crime de corrupção 
passiva por envolvimento em ope-
rações não autorizadas na Terra do 
Meio, em Altamira, entre março de 
2004 e março de 2005.

Nesse período de um ano recebe-
ram dinheiro da empresa C. R. Almei-
da, num total de 150 mil reais, para 
impedir o acesso das pessoas a uma 
área às margens do rio Xingu, próximo 
à embocadura do rio Pardo, do qual 
a empreiteira (uma das maiores do 
país) se declarara proprietária através 
de fraude, corrupção e violência. Essa 
área equivalia ao dobro do tamanho da 
Bélgica. Se formasse um Estado, seria o 
21º maior do Brasil.

Os denunciados são o tenente-co-
ronel Waldemilson Godinho de Mo-
raes Filho, que segundo a denúncia, 
recebeu 57 mil reais em depósitos em 
dinheiro em sua conta de uma fonte 
desconhecida; o tenente Helde Alain 
Correa da Silva, beneficiado, pelo mes-
mo método, com R$ 9.490,00; o capi-
tão Márcio Veríssimo Valino Gomes, 
apontado como recebedor, em suas 
contas pessoais, de R$ 
7.985,00 de uma fonte 
também não identifica-
da; o capitão Pedro Pau-
lo de Oliveira Silva, que 
recebeu R$ 64,8 mil no 
período investigado; o 
tenente Alessandro Silva 
Celestino, que recebeu 
R$ 1.760,00, e o tenente 
Juniel Costa Maciel um 
total de R$ 8.040,00. O 
último denunciado é o 
tenente Ricardo Arima-
téia de Melo Santos que, 
segundo o Ministério 
Público Militar do Esta-
do, recebeu R$ 500.

Os acusados Juniel 
Maciel, Pedro Paulo Sil-
va e Alessandro Celes-
tino afirmaram em seus 
depoimentos acreditar 
que estavam cumprindo 
ordem judicial. Waldi-

milson Filho disse que foi orientado 
pela juíza de Altamira, Danielle de 
Cássia Silveira Buhrnhein, que a área 
estava sub judice e que as operações 
policiais deveriam ser realizadas com 
prudência.

“Mas, na Vara Agrária de Altami-
ra, não há nenhuma decisão judicial 
concessiva de liminar que comprove 
a interdição ou reintegração de posse 
proferida pelo juízo agrário tendo por 
objeto qualquer área localizada na con-
fluência dos rios Pardo e Xingu”, retru-
cou o promotor Armando Brasil.

Segundo ele, não houve qualquer 
ordem ou orientação escrita ou verbal 
por parte do juízo agrário, no sentido 
de que fossem efetuadas buscas ou reti-
radas de trabalhadores das fazendas lo-
calizadas às margens dos rios da região 
Xingu, Iriri ou Pardo.

O juízo agrário igualmente não deu 
“qualquer ordem ou orientação escrita 
ou verbal, no sentido de que fossem re-
alizadas apreensões de materiais e ob-
jetos de pessoas que trafegavam pelos 
rios Pardo ou Xingu”.

Diante dos fatos o Ministério Públi-
co requereu à justiça o recebimento da 
denúncia, com a citação dos acusados 

para se defender do crime de corrup-
ção passiva, sob pena de revelia, e o se-
questro dos bens dos denunciados, por 
terem decorrido de fontes ilícitas.

“A gravidade do delito restou evi-
denciada, principalmente porque os 
denunciados aproveitaram-se da con-
dição social da população ribeirinha 
e não titubearam em auferir vantagem 
indevida à custa da infelicidade dos 
seus semelhantes que tiveram suas ca-
sas destruídas e foram impedidos de 
entrar em suas terras”, conclui Brasil, 
citado por Carlos Mendes.

Acrescento que fui condenado a in-
denizar Cecílio Rego de Almeida, dono 
da C. R. Almeida, por tê-lo acusado 
de ter grilado de cinco a sete milhões 
de hectares de terras, rica em mogno, 
minérios e solos férteis, que declarava 
como sendo de sua propriedade, no 
vale do Xingu.

Apesar de todas as provas que apre-
sentei, e que serviram de base para a 
ação do Ministério Público Federal de 
cancelamento do registro em nome do 
empresário, realizado fraudulentamen-
te no cartório de Altamira, a condena-
ção foi mantida em todas as instâncias 
da justiça estadual.

Resta agora acom-
panhar a tramitação da 
ação do promotor Ar-
mando Brasil para veri-
ficar se a justiça do Pará 
vai se manter em contra-
dição. Se reconhecer que 
os PMs cometeram crime 
ao dar cobertura à grila-
gem, a maior da história 
da apropriação por par-
ticulares de terra pública 
(da história mundial e 
não só do Brasil), ficará 
na vexatória posição de 
ter condenado quem de-
nunciou esse vergonhoso 
assalto ao patrimônio pú-
blico.

A história registra-
rá com nódoa os nomes 
dos magistrados que co-
meteram esse atentado à 
verdade e ao interesse do 
povo do Pará.


