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Depois de um período em que funcio-
nou inexplicavelmente com lacunas, o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

voltou a contar com todos os seus 30 desem-
bargadores. No dia 26 deu posse, de uma só 
vez, a cinco novos titulares do colegiado, que 
aprecia os recursos apresentados contra as de-
cisões dos juízes isolados de 1º grau. 

Foram empossadas mais quatro mulheres 
(Ezilda Pastana Mutran, Maria Elvina Gema-
que Taveira, Rosileide Maria da Costa Cunha 
e Nadja Nara Cobra Meda), agora somando 18 

integrantes, e um único homem (Mairton Mar-
ques Carneiro), de um total de 12.

O presidente da corte de justiça paraense, 
Constantino Guerreiro, elogiou a trajetória dos 
magistrados, que passaram por diversas comar-
cas do interior até chegarem à capital, “levando 
a justiça às localidades mais longínquas, com 
dedicação e sacerdócio, cumprindo seus deveres 
sociais e funcionais”. Manifestou a certeza de que 
eles continuarão a desempenhar esse papel nas 
novas funções: “Todos são grandes merecedores, 
e já conheceram a realidade do nosso Estado ao 

JUSTIÇA

Os “bandidos de toga”
O Tribunal de Justiça do Estado conseguiu, finalmente, preencher todos os 
30 lugares de desembargador. Mas duas magistradas que votaram foram 
afastadas pelo CNJ, onde um novo desembargador está sendo investigado.
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longo da carreira de juízes e, agora, es-
tão prontos para o desafio de atuar no 
segundo grau”. Expressou a sua “satis-
fação de vê-los chegar ao desembargo”.

O desembargador Luiz Neto, que 
saudou os novos colegas, ressaltou o 
compromisso que “devemos todos ter 
em primeiro plano a elevação da ins-
tituição no conceito que ela tem no 
judiciário nacional e que vem sendo 
renovado, elevado e bem conceituado 
a cada ano, segundo o CNJ”.

Não é o que sugere a realidade. O ju-
diciário do Pará tem sido um dos mais 
investigados e punidos pelo Conselho 
Nacional de Justiça, com sede em Bra-
sília. As desembargadoras Vera Araújo 
e Marneide Merabet, que contribuíram 
para a manifestação unânime de apro-
vação dos novos integrantes do TJE, 
estão sendo investigadas, e podem vir 
a ser punidas por um dos mais esca-
brosos processos da justiça paraense. 
Ele começou em 2010, quando a então 
juíza Vera Araújo de Souza, da 5ª vara 
cível de Belém, ordenou ao Banco do 
Brasil que bloqueasse nada menos do 
que 2,3 bilhões de reais.

O incrível valor teria sido deposita-
do por engano em uma conta do banco 
e estava sendo reclamado pelo procu-
rador do suposto titular dessa conta, 
Francisco Nunes Pereira. O mais in-
crível ainda era esse dinheiro ter sido 
mantido em conta corrente, sem movi-
mentação, durante três a quatro anos, 
sem qualquer rendimento.

O advogado Juarez Correia dos 
Anjos alegou que houve dois depósi-
tos acidentais na conta do seu cliente. 
O primeiro, no valor de 965 milhões 
de reais, foi efetuado em 31 de janeiro 
de 2006. O segundo, de R$ 1,3 bilhão, 
no dia 12 de abril do ano seguinte. 
Esse dinheiro teria sido posterior-
mente distribuído por várias contas 
correntes e de poupança do suposto 
depositante em agências do BB. Da 
juíza ele queria o reconhecimento do 
usucapião especial, uma ação inusita-
da, e o imediato levantamento dos R$ 
2,3 bilhões.

Numa decisão de caráter liminar, 
adotada sem o exame definitivo do mé-
rito da ação e sem ouvir a outra parte, 
a juíza reconheceu que o autor tinha o 
direito de garantir os valores deposita-
dos no banco, que os liberou em segui-

da. Se não obedecesse à determinação, 
o banco estaria sujeito à multa diária 
de R$ 2 mil.

Surpreendidos, advogados do Ban-
co do Brasil fizeram contato pessoal 
com a juíza para lhe informar que se 
tratava de fraude, já aplicada – sem 
sucesso – por uma quadrilha contra a 
instituição financeira federal em Brasí-
lia, Santa Catarina e Alagoas. Os advo-
gados apresentaram a cópia da senten-
ça de um juiz do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, transitada em julgado. 
A decisão comprovou a falsidade do 
documento utilizado em duas tentati-
vas anteriores de aplicação do golpe.

Apesar de todas as provas materiais, 
a juíza não só não revogou a liminar 
como ignorou o pedido do banco, que 
recorreu à instância superior. Quando 
levada a processo no tribunal, a juíza 
admitiu em audiência que proferiu a 
decisão por “pressão de cima”. Não dis-
se quem a pressionou nem se pronun-
ciou sobre o pedido de reconsideração 
formulado pelo banco.

Surpreendeu a todos a “extrema ce-
leridade” da liminar. A ação foi distri-
buída em 4 de novembro de 2010, uma  
quinta-feira. A liminar foi concedida 
na   segunda-feira seguinte, “apesar da 
inicial haver sido instruída por cópias e 
sem que o estrambótico valor em causa 
despertasse suspeitas”, alegaram os re-
presentantes do Banco do Brasil.

A desembargadora Marneide Me-
rabet manteve a decisão recorrida no 
que se denomina “juízo sumário de 
cognição”. Exigiu como prova para 
atender o banco justamente o que o 
banco lhe apresentara: documentos 
comprovando que o dinheiro reivin-
dicado não estava depositado nas con-
tas do autor da ação.

O BB foi bater à porta do CNJ.  Em 
dezembro de 2010, a então corregedo-
ra nacional de justiça, Eliana Calmon, 
suspendeu a decisão da juíza Vera 
Araújo, que apresentava “indícios de 
violação do Código de Ética da Ma-
gistratura”. No mês seguinte a desem-
bargadora Marneide Merabet recon-
siderou a própria decisão e também 
suspendeu a liminar da juíza do 1º 
grau. Nesse mesmo dia, 17 de janeiro 
de 2011, homologou pedido de desis-
tência da ação, que o titular da conta 
bancária lhe apresentou.

O golpe foi novamente estancado, 
mas esse resultado não podia signifi-
car um final feliz para as magistradas. 
Com suas decisões, elas permitiram 
que os falsários chegassem ao ponto 
mais avançado das suas de roubar o 
banco estatal. O CNJ continuou a apre-
ciar a situação. 

Nas investigações realizadas, ficou 
constatado que o nome da desembar-
gadora Marneide Merabet e do seu 
marido, Paulo Roberto, constavam da 
agenda telefônica do autor da deman-
da. Com o inquérito instaurado no 
Superior Tribunal de Justiça e a que-
bra do sigilo telefônico dos investiga-
dos, foi constatado que a desembarga-
dora Marneide teria mantido contato 
telefônico com o autor da demanda e 
com o advogado que atuou nos autos 
antes da distribuição do feito. A Re-
ceita Federal também detectou “indí-
cios de movimentação financeira ir-
regular por parte da desembargadora 
em 2010”.

No dia 19 de maio o CNJ decidiu 
instaurar Processo Administrativo 
Disciplinar para apurar a conduta das 
duas magistradas paraenses. Era o 
quarto PAD criado em três meses con-
tra integrantes do Tribunal de Justiça 
do Estado, talvez um recorde nacio-
nal e histórico. Com um agravante: no 
intervalo entre o aparecimento da pe-
tição em busca dos R$ 2,3 bilhões e a 
decisão do CNJ, a juíza Vera de Araújo 
Souza foi promovida ao desembargo – 
e por merecimento. A investigação do 
próprio tribunal tinha resultado no ar-
quivamento do processo.

A decisão provocou perplexidade e 
se transformou em acusação ao tribunal 
no momento da instauração do PAD 
pelo CNJ, onde um paraense tinha en-
tão assento. Talvez estando na origem 
dessa e das demais iniciativas envolven-
do magistrados paraenses, o promotor 
público militar Gilberto Martins, que 
acabou sendo reconduzido ao cargo 
para um segundo mandato, se declarou 
impedido de votar. Ele fora o responsá-
vel pelas ações penais que o Ministério 
Público do Pará propôs na investigação, 
antes de tomar posse como conselheiro 
do CNJ. O que não impediu a aprovação 
das medidas no colegiado.

A sindicância processada pelo CNJ 
encontrou indícios de faltas funcionais 
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cometidas pelas duas magistradas em 
2010 e 2011. Segundo o relator, Fran-
cisco Falcão, ambas violaram os princí-
pios da independência, imparcialidade, 
integridade profissional e prudência. 
Por isso foram afastadas das funções 
até o julgamento do PAD.

O mesmo destino tiveram os de-
sembargadores João Maroja (já apo-
sentado), que presidiu o Tribunal Re-
gional Eleitoral, e o falecido Cláudio 
Montalvão, que seria o candidato à 
presidência do TJE se não tivesse sofri-
do grave doença. 

Antes de maio terminar outro magis-
trado paraense, o também promovido 
por merecimento (na terceira tentativa 
de ascensão) Mairton Marques Carneiro, 
titular da 6ª vara cível de Belém, foi igual-
mente submetido a um PAD. A investi-
gação era para verificar se ele cometeu 
infração disciplinar ao adotar duas de-
cisões em um mesmo despacho: avocou 
processo que não era da sua competência 
e determinou o cumprimento da senten-
ça de honorários de sucumbência  (devi-
dos quando o processo chega ao fim) no 
valor de R$ 3,5 milhões. 

O novo procedimento tinha uma 
atenuante e uma agravante para o TJE. 
A atenuante era que o CNJ se manifes-
tou a pedido da própria corregedoria 
do tribunal. A agravante era que, se ti-
vesse dependido apenas de parte do ór-
gão pleno do TJE, o juiz teria escapado 
à investigação. A aprovação do PAD na 
justiça paraense foi obtida por 12 votos 
a 9. A reclamação foi arquivada porque 
não houve maioria absoluta dos votos, 
exigida pelo regimento para a aplica-
ção de penalidade. A corregedoria, por 
dever de ofício, recorreu para que o 
CNJ instaurasse a revisão disciplinar.

Já ao receber o pedido, o corregedor 
nacional de justiça, ministro Francisco 
Falcão, expressou a incredulidade dos 
revisores diante da insólita situação: 
“Se despachar sem os autos não é gra-
ve, o que é?”, disse ele para os seus pa-
res, na apreciação da solicitação.

O caso teve origem em uma dis-
puta judicial entre a Amazon Hevea 
Indústria e Comércio e o Banco da 
Amazônia em torno de contratos de 
financiamento. A companhia reque-
reu à 6ª vara cível a declaração de nu-
lidade de quatro contratos e a retirada 
de seu nome do cadastro de inadim-

plentes. Já o Basa pediu a busca e apre-
ensão na 4ª vara cível de máquinas 
diante da inadimplência da empresa 
em alguns contratos.

O banco foi condenado na ação de 
busca e apreensão a pagar honorários 
fixados em 20% do valor da causa. Na 
ação ordinária, sentenciada em 2009, o 
juiz Mairton Carneiro declarou extin-
tos quatro contratos de financiamento, 
e ilegítimos os créditos apurados.

A pedido do advogado da Amazon 
Hevea, em junho de 2013, o juiz da 4ª 
vara cível determinou que 
o Basa lhe pagasse hono-
rários de R$ 2,2 milhões. 
Dias depois, a empresa 
pediu ao juiz que encami-
nhasse os autos da ação de 
busca e apreensão ao juiz 
da 6ª vara , onde o processo 
original foi julgado. O juiz 
rejeitou o pedido. No dia 
seguinte, a Amazon fez   a 
mesma solicitação a Mair-
ton, que imediatamente   
avocou o processo e deter-
minou que o Basa pagasse, 
em 15 dias, R$ 3,5 milhões 
em favor da empresa.

Em sua manifestação fa-
vorável ao PAD, o ministro 
Joaquim Falcão ressaltou 
que o juiz “proferiu decisão 
sem que estivesse com os 
autos do processo em seu 
poder, o que indica a pos-
sibilidade de infração aos 
deveres de prudência e de 
imparcialidade previstos 
no Código de Ética da Ma-
gistratura e na Lei Orgâni-
ca da Magistratura”. Pelas 
manifestações registradas 
na sessão do CNJ, Mairton 
Carneiro estava ameaçado 
de ser finalmente punido 
por suas decisões – no mí-
nimo – polêmicas.

O caso das juízas Vera e Merabet 
chegou ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), onde a 2ª turma, por unanimi-
dade, acompanhou o voto da relatora, 
ministra Carmem Lúcia. A futura pre-
sidente do STF julgou improcedente 
um mandado de segurança impetrado 
pelos advogados das duas magistradas 
e revogou a liminar do ministro Ricar-

do Lewandowski, que suspendeu afas-
tamento de ambas pelo CNJ. 

Apesar de a decisão ter sido co-
municada ao TJE, elas participaram 
da sessão que promoveu os cinco juí-
zes ao desembargo. Não só o tribunal 
foi informado, por fax, conforme está 
certificado nos autos do mandado de 
segurança, como as duas magistradas 
foram intimadas pessoalmente do jul-
gamento, assistido pelos seus advoga-
dos. O defensor de Vera Araújo na sus-
tentação oral no plenário do STF foi o 

advogado Ophir Cavalcan-
te, ex-presidente da OAB 
do Pará e da nacional.

A punição das duas 
desembargadoras é dada 
como certa pelo voto con-
tundente contra elas dado 
pela ministra Carmen 
Lúcia. Mesmo assim, não 
é considerada a hipótese 
de anulação da sessão do 
TJE da semana passada, 
com a participação das 
duas desembargadoras 
afastadas na véspera pela 
decisão do STF.

Como a promoção ao 
desembargo dos cinco ju-
ízes foi aprovada por 22 
votos, a participação das 
magistradas não influiu 
no resultado. Além disso, 
o presidente do tribunal, 
Constantino Guerreiro, 
não teve conhecimento a 
tempo sobre a decisão, que 
lhe deveria ser comunica-
da diretamente pelo STF.  

Dos cinco novos de-
sembargadores, Mairton 
Carneiro também está res-
pondendo a processo pe-
rante o CNJ, mantendo a 
tradição de indiciamento 
de integrantes do TJE pelo 

conselho. Trata-se de uma hemorragia 
punitiva, que se agravou pela falta de 
iniciativa do próprio judiciário para-
ense de desconsiderar as acusações 
contra os seus integrantes e optar por 
manter as aparências contra as claras 
evidências de irregularidades e ilega-
lidades cometidas por aquele tipo de 
juízes que a ministra Eliana Calmon 
definiu como “bandidos de toga”.
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NAS BANCAS 
E LIVRARIA

O personagemA imprensa de S. Paulo
e os jornais de Belém

A edição local da Folha de S. Paulo 
de domingo, 21, foi concluída quase à 
meia-noite, ou 23h56. A do seu con-
corrente, O Estado de S. Paulo, fechou 
ainda mais tarde, meia hora depois da 
meia-noite. Por isso, ambos só che-
garam às ruas no começo da manhã 
de domingo. Nada de extraordinário. 
Pelo contrário: a data do seu cabeça-
lho era mesmo domingo, 21. Nada 
perderam, portanto. E ganharam a 
possibilidade de chegar ao leitor do-
minical com notícias de última hora, 
como o desfecho de mais uma primá-
ria da eleição presidencial nos Estados 
Unidos e o resultado 
(empatado) do jogo en-
tre Santos e Palmeiras, já 
na alta noite de sábado.

Em Belém, O Libe-
ral e o Diário do Pará 
de domingo começam 
a circular pelas ruas no 
meio da tarde de sába-
do, frios como os cadá-
veres que o jornal da fa-
mília Barbalho publica todos os dias. 
Raros assuntos do dia saem nas duas 
publicações, mesmo que sejam im-
portantes. Não é uma fraude ao leitor, 
um crime contra o consumidor?

Comparando os jornais paraenses 
aos paulistas, a resposta é sim. Por 
que, então, o consumidor não pro-
testa e o seu defensor institucional, o 
Ministério Público, não se movimen-
ta? Se o jornal diz ser de domingo, 
não pode sair no sábado, concorren-
do com a edição normal e privando 
quem paga – quatro reais por O Libe-
ral e R$ 2,50 pelo Diário (R$ 5,50 pela 
Folha e R$ 6,00 pelo Estadão, valores 
que servem de medida para a diferen-

ça entre o poder de compra em Be-
lém e em São Paulo) – de receber um 
produto coerente com o que declara. 
Isto é: de ser uma edição dominical.

Não caberia a alegação, já utiliza-
da por O Liberal, de que o volume de 
páginas a imprimir exige a antecipa-
ção. O jornal dos Maioranas tem uma 
máquina potente, capaz de dar conta 
da tiragem (que caiu bastante desde a 
aquisição do equipamento) em pou-
co tempo. Sua capacidade se tornou 
flagrantemente ociosa. 

A Folha tem uma tiragem mui-
tíssimo maior e roda uma edição 

nacional e outra local. 
Na sua primeira página 
o jornal informa a sua 
tiragem: quase 333 mil 
exemplares. É o único a 
dar essa informação na 
grande imprensa nacio-
nal. No entanto, já não 
separa a quantidade de 
jornais impressos em 
papel das consultas di-

gitais. A tiragem é somada.
Embaixo é dito que a audiência é 

de pouco mais de 31 milhões de vi-
sitantes únicos por dia. Daria 73 mil 
visitantes únicos (não repetidos, gra-
ças ao controle sobre seus e-mails) 
por dia. O que sobra é a tiragem do 
impresso em papel: 260 mil exempla-
res. No mínimo, 10 vezes a tiragem 
de O Liberal, agora inferior (não se 
sabe em quanto, já que os dois jornais 
sonegam todas as informações que 
podem esconder) à do Diário.

Agora experimente o leitor ler si-
multaneamente os dois jornais pau-
listas e os dois paraenses. Deverá se 
sentir ainda mais fraudado.

É muito importante que os jornalis-
tas leiam documentos. E que estejam 
capacitados a ler todos os documentos, 
compreendendo-os ou, quando o caso, 
decifrando-os. Assim fortalecerão sua 
base informativa e analítica. Mais im-
portante, porém, é ir às ruas para acom-
panhar os acontecimentos, ver e conver-
sar com as pessoas.

Na extensa produção de textos sobre a 
Operação Lava-Jato, que investiga a cor-
rupção na Petrobrás, muitos jornalistas se 
satisfazem em reproduzir os documentos 
ou as versões dos seus personagens – de 
um e de outro lado da mesa. Mas raros fa-
zem o que o repórter Marcelo Auler fez: 
desceu do Olimpo (ou limbo) da informa-
ção indireta para a realidade concreta.

Assim, apresentou a melhor descrição 
já feita de um dos personagens mais po-
pulares da frente anticorrupção: o nissei 
Newton Ishii, o delegado da Polícia Fede-
ral. Tantas foram as vezes em que ele foi 
filmado ou fotografado conduzindo pre-
sos que acabou se tornando referência no 
carnaval que passou.

Três décadas depois de ter ingressa-
do por concurso na PF, ele foi afastado 
da função que desempenhava em Foz do 
Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Pa-
raguai. Foi acusado – junto com outros 
23 agentes – de facilitar o contrabando, 
que por ali é intenso. Chegou a ficar preso 
por dois meses. Respondeu a processo e 
foi desligado em 2009. Recorreu, mas até 
hoje a ação não foi decidida. 

Em 2012 a punição disciplinar que re-
cebeu prescreveu e o Supremo Tribunal 
Federal a extinguiu. Ele pediu a aposenta-
doria, mas o Tribunal de Contas da União 
condicionou o ato ao seu retorno ao tra-
balho por mais dois anos. Ele permane-
cera inativo ao longo de 10 anos. Voltou 
à frente da Lava-Jato e, se a investigação 
sigilosa em curso sobre ele resultar infru-
tífera, irá para casa como herói nacional. 
E, talvez, algo a mais.
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Os bailarinos do Cabelo Seco
A mais surpreendente e auspiciosa 

novidade em matéria de dança no Pará 
vem do bairro do Cabelo Seco, em Ma-
rabá. Na mais antiga aglomeração hu-
mana formada na cunha de terra que 
avança na intersecção do Tocantins com 
o Parauapebas, recebendo anualmente as 
águas expandidas dos dois rios, às vezes 
em enchentes catastróficas, adolescen-
tes pobres, com a marca da ascendência 
negra e indígena, começaram a dançar 
juntos. Essa identidade evoluiu para a 
coreografia, a princípio rústica e básica. 
Até que começaram a criar movimentos 
e buscar um sentido para eles.

Depois de terem se apresentado em 
cidades fora de Marabá, do Pará e até 
do Brasil, eles se exibiram em Belém, 
primeiro em 2015 e agora, em 
apenas dois dias, no auditório 
do Sesc Boulevard, para um 
público relativamente peque-
no. Imerecidamente pequeno.

Mas quem viu não só se 
surpreendeu pelo que viu: se 
emocionou. Os três dançari-
nos não se motivaram nem 
atraíram por modismos, ten-
dências contemporâneas, cos-
mopolitismo. Sabendo ou não 
disso, colocaram em prática o 
conselho do grande escritor 
russo Lev Tolstói: canta a tua 
aldeia e serás universal.

Através de movimentos cadenciados, 
que se repetem com energia crescente, 
guiados por uma música forte, de inspi-
ração indígena, com contorcionismos no 
chão, eles vão num crescendo até definir 
o que querem dizer com a linguagem ás-
pera e lírica dos seus corpos em mutação: 
um protesto indignado contra a destrui-
ção do seu mundo, do meio físico à ex-
pressão cultural. 

Uma declaração de amor e respei-
to pelas fontes milenares do saber local, 
na convivência harmônica com os ele-
mentos exteriores, transformados em 
extensão do homem, numa fusão que 
os invasores e intrusos desfazem. Os 
rios Tocantins e Parauapebas rugem nas 
cheias, os antigos moradores do Cabelo 
Seco se assustam, sofrem – mas não de-
sistem, não se afastam dali para um ter-
reno seguro, mas estranho, hostil.

Por isso devem morrer? Não, dizem 
os bailarinos infantes. É para viver em 
combinação com árvores e águas, com 
outros iguais, na utopia do paraíso per-
dido, mas ainda em tempo de ser refei-
to, como eles fizeram com a sua dança 
maravilhosa.

Quem são esses bailarinos? Acho 
que eles têm competência também 
para se apresentarem, como fizeram no 
texto que prepararam para o espetácu-
lo e que reproduzo:

“Premiada Cia de Dança AfroMun-
di do projeto eco-cultural e socioeduca-
tivo Rios de Encontro abre sua primeira 
temporada em Belém com dois novos 
espetáculos ‘Lágrimas Secas’ e ‘Nascen-
te em Chamas’. AfroMundi, que vem 

desenvolvendo sua dança afro-con-
temporânea e amazônica desde 2012, 
já apresentou em diversos capitais no 
Brasil, na Colômbia e nos EUA, está na 
frente da gestão juvenil de um projeto 
social enraizado no bairro matriz de 
Marabá que afirma excelência artística, 
ação comunitária e colaboração inter-
nacional para advogar direitos huma-
nos e cuidado eco-social em defesa de 
uma Amazônia sustentável.

O solo, ‘Nascente em Chamas’, es-
treado em Belém pela dançarina funda-
dora da AfroMundi, Camylla Alves, no 
final do 2015, é fruto do Prêmio ‘Pro-
jetos Artísticos 2015’, do Programa de 
Incentivo à Arte e à Cultura (SEIVA) da 
Fundação Cultural do Estado do Pará. 
O espetáculo dialoga sobre a tragédia 
ecológica e social em Mariana, Minas 
Gerais. Após a recente classificação do 
rompimento das barragens como a pior 

catástrofe na história da mineração no 
mundo, e o deslizamento de mais lama 
em Mariana no dia 27 de janeiro, ‘Nas-
cente em Chamas’ vem se tornando 
símbolo pela preocupação mundial so-
bre o futuro do planeta.

‘Lágrimas Secas’, apresentado numa 
balsa no rio Tocantins durante o IV Festi-
val Beleza Amazônica 2015 por Camylla 
Alves, Lorena Melissa e João Paulo Sou-
za, recebe sua primeira temporada em 
Belém. ‘No espetáculo, nossa vida e as 
lendas do rio pegam fogo’, explica Dan 
Baron, diretor artístico de AfroMundi. 
‘Tudo seca, até a própria nascente. Bus-
camos situações extremas e poéticas para 
estimular nossas plateias reconhecerem 
sua realidade cotidiana que muitos pen-

sam não podem transfor-
mar’. Com ‘Lágrimas Secas’, 
AfroMundi foi contemplada 
pelo prêmio ‘Novos Talentos 
2014’ da Funarte, do Minis-
tério da Cultura.

‘Nascente em Chamas’ 
dramatiza a noite quando 
a dançarina Mariana volta 
ao seu bairro ‘revitalizado’, 
e perdida, desce à margem 
do Rio Tocantins e cai num 
vinco de memória profunda 
na Orla. Vivência a história 
feminina oculta da viola-

ção da Amazônia e começa entender o 
descuido, medo e silêncio do presente. 
Lutando para respirar nas fumaças da 
seca, Mariana se alivia no rio tóxico e 
contaminado, se transforma em uma 
alerta poético mundial. “Inspirado por 
artistas africanos e lendas amazônicas, 
o espetáculo relaciona a cicatrização do 
povo afro-descendente com a proteção 
dos rios amazônicos.

A coragem da Cia AfroMundi de 
tratar questões sensíveis, a perda de 
comunidade e do equilíbrio ecológico, 
vem inspirando outros países se solida-
rizarem com a preservação da Amazô-
nia e vislumbrar bairros excluídos como 
fontes de sabedoria e transformação so-
cial a partir da cultura popular. Depois 
de Belém, Camylla Alves e Dan Baron 
levarão ‘Nascente em Chamas’ e darão 
oficinas eco-culturais na China e em 
Nova Zealândia no mês de abril”.
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O agravamento
da pilhagem

Para cada metro cúbico de madeira 
extraída, as empresas tinham que plan-
tar cinco árvores. Nada as impedia, po-
rém, de abater uma árvore no Pará e 
replantá-la no Rio Grande do Sul. O 
funcionamento desse mecanismo fa-
lho e perverso do Código Florestal não 
impediu (antes estimulou) o acelerado 
desmatamento da Amazônia, induzido 
por outros erros.

Agora são os próprios órgãos do 
governo que endossam esse absurdo. 
O Ibama e o ICMBio, dois institutos 
federais vinculados ao Ministério do 
Meio Ambiente, desviaram para Mato 
Grosso 71% do valor da compensação 
ambiental devida ao Pará pela cons-
trução da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu.

Dos 126 milhões de reais do valor 
total, 92 milhões foram destinados a o 
Parque Nacional do Juruena, área pro-
tegida que fica a 814 quilômetros de 
distância do empreendimento. Somen-
te R$ 6,5 milhões foram reservados 
para a criação de novas áreas protegi-
das na região impactada pela usina e 
R$ 27,5 milhões para áreas protegidas 
dentro do Pará.

Esse desvio poderia acontecer tam-
bém com as compensações devidas pela 
Vale por seu novo projeto de mineração 
de ferro em Canaã dos Carajás, no valor 
de 14,4 milhões de dólares. O dinheiro 
seria aplicado no Estado do Tocantins.

A revelação, feita pelo secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Minera-
ção e Energia, Adnan Demachki, e pelo 
presidente da Fapespa (Fundação Ama-
zônia de Amparo a Estudos e Pesquisas 
do Pará), Eduardo Costa. Eles falaram 
durante a posse dos novos diretores do 
Conselho Regional de Economia, na 
semana retrasada, na Associação Co-
mercial do Pará. Admitindo que o re-
manejamento dos recursos não é ilegal, 
o consideraram imoral.

Apesar do tom acusatório, a denún-
cia parece não ter repercutido no pró-
prio Pará, que perdeu toda a sua capa-
cidade de ecoar questão graves. Tudo 
indica que Carajás continuará a ser 
rapinada para as tênues compensações 
acontecerem fora dos seus limites.

C. R. Almeida agora
entrou na Lava-Jato

A Polícia Federal foi, na semana 
passada,  à sede da Construtora C. R. 
Almeida, em Curitiba, para cumprir 
ali um dos mandados judiciais expe-
didos pelo juiz Sérgio Moro para os 
Estados do Maranhão, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Dis-
trito Federal, além do Paraná, onde 
também foi visitada a Construtora 
Ivaí Engenharia.

Foi um novo desdobramento da 
Operação Lava-Jato, a que a PF deu o 
nome de Operação O Recebedor. Ela 
surgiu com base em um depoimento 
de delação premiada e acordos de le-
niência da Construtora Camargo Cor-
rea, que revelaram o pagamento de 
propina para a construção de ferrovias 
Norte-Sul e Integração Leste-Oeste.

Segundo as informações coletadas, 
as empreiteiras agora investigadas se 
valiam de contratos simulados para fa-
zer pagamentos contínuos a um escri-
tório de advocacia e a mais duas em-
presas com sede em Goiás, utilizadas 
como fachada para maquiar origem 
lícita do dinheiro proveniente de frau-
des em licitações públicas.

Esta é a segunda operação que não 
está relacionada diretamente com a 
Petrobrás, mas foi adotada porque os 
empreiteiros condenados, presos ou 
indiciados por corrupção na estatal 
do petróleo também têm contratos 
em outras obras públicas. A primeira 
operação resultado de investigações da 
Lava Jato foi a Crátons, com seu objeto 
na extração e comercialização ilegal de 
diamantes em terras dos índios cinta
-larga, em Rondônia.

Ao ser contatada por jornalistas, a 
C. R. Almeida informou que hoje não 
há expediente na empresa. .A empresa 
podia ter agido assim quando foi des-
coberta, 20 anos atrás, sua tentativa de 
se apropriar de sete milhões de hec-
tares de terras públicas do Estado do 
Pará e da União, na maior grilagem de 
todos os tempos, tanto no Brasil como 
no mundo.

Denunciada por este repórter, a 
empresa reagiu com duas ações, uma 
cível e outra penal, para puni-lo, em-

bora a grilagem tenha sido provada. 
Com base documental tão forte que o 
Ministério Público Federal requereu 
o desaforamento do processo para a 
justiça federal e, nela, obteve o cance-
lamento da fraude, gerada no cartório 
de registro de imóveis de Altamira.

Se a ação continuasse na justiça es-
tadual, provavelmente o desfecho teria 
sido favorável ao grileiro. O TJE me 
condenou a indenizá-lo por ofensa à 
sua honra, em valor que chegou a 28 
mil reais. Só consegui reunir esse di-
nheiro graças a doações de 770 pessoas 
que contribuíram, através da internet, 
para a “vaquinha” cívica. A quantia 
continua depositada em juízo.

Se a justiça do Paraná confirmar as 
suspeitas contra a C. R. Almeida em 
outras fraudes, a justiça do Pará estará 
ainda mais isolada na conivência com 
a tentativa de apropriação de terras do 
patrimônio público. Uma mácula que, 
ao invés de ser apagada da história, 
está sendo cada vez mais acentuada 
pelos desdobramentos da carreira de 
ilegalidades do empreiteiro Cecílio do 
Rego Almeida.

Ela não foi preso em virtude da gri-
lagem porque a sentença de condena-
ção não pôde ser executada. É que ele 
já tinha mais de 70 anos na época, só 
podendo ser preso em flagrante deli-
to. Como morreu em 2008, agora não 
estará sob o risco de ser preso e alge-
mado, como outros empreiteiros de-
linquentes apanhados pela Lava-Jato, 
agora que a sua empresa está entre as 
empreiteiras acusadas de pagar propi-
na para obter contratos de obras públi-
cas. No caso, ferrovias.

Pois foi a C. R. Almeida Engenha-
ria de Obras quem construiu a sede da 
PF em Macapá, no Amapá. O prédio 
foi inaugurado em 2014, ao custo de 
21,4 milhões de reais. A empresa re-
alizou várias outras obras no Amapá. 
Seu dono, Cecílio do Rego Almeida, 
nasceu bem ao lado, em Óbidos, no 
Pará. Mas se mudou muito cedo para 
o Paraná, onde fez uma conturbada 
carreira de político, sempre sustentada 
por contratos com governos.
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Vale perde R$ 44 bi
e fica mais ameaçada

Cerpa deve 
1,4 bi e pode 
ir à falência

A Vale teve um prejuízo líquido de 
mais de 44 bilhões de reais no ano pas-
sado, depois de conseguir um lucro de 
R$ 954 milhões em 2014. Esse péssimo 
resultado se agravou no último trimes-
tre de 2015, quando o prejuízo alcançou 
R$ 33 bilhões, quase sete vezes superior 
ao registrado entre outubro e dezembro 
de 2014. 

No total, a perda supera em mais de 
sete vezes o rombo que a Petrobrás de-
clarou ter sofrido em 2014 por causa do 
esquema corrupto que funcionava na 
estatal brasileira do petróleo para o pa-
gamento de propina através do super-
faturamento de contratos. É também 
três vezes maior do que o orçamento do 
Estado do Pará, em cujo território está 
a mina de Carajás.

A empresa alegou que a redução em 
mais de R$ 45 bilhões no lucro líqui-
do deveu-se, principalmente, à menor 
margem Ebitda (o lucro antes das des-
pesas com juros, impostos, depreciação 
e amortização), aos maiores ajuste con-
tábeis registrados em 2015 e ao efeito 
negativo nos resultados financeiros da 
depreciação do real contra o dólar, de 
47% em 2015.

Esses ajustes contábeis de ativos e 
de investimentos, assim como o reco-
nhecimento de “contratos onerosos”, 
somaram mais de R$ 36 bilhões no ano 
passado. Os ajustes foram necessários 
em virtude da redução significativa nas 
premissas de preços que são utilizadas 
em tais testes, explicou a mineradora 
na mensagem que acompanha suas de-
monstrações financeiras.

A geração de caixa no ano passado 
medida pelo Ebtida foi de R$ 23,654 bi-
lhões, recuando 24% em relação a 2014. 
A receita operacional líquida somou R$ 
85,499 bilhões, queda de 3%. No quarto 
trimestre houve ligeira recuperação, de 
2%, com receita líquida de R$ 22,681 bi-
lhões, um aumento de 2% sobre o último 
trimestre do ano passado, mas uma que-
da de 3% face ao terceiro trimestre.

Esses números altamente negativos 
se impuseram apesar de a Vale ter bati-
do o recorde de produção de minério de 
ferro, seu principal produto, que chegou 

a 346 milhões de toneladas (130 milhões 
em Carajás), um crescimento de 4,3% a 
mais do que em 2014 e acima da meta 
de produção estabelecida para 2015, que 
era de 340 milhões de toneladas.

Depois de perder R$ 44 bilhões, 
mesmo com todas as complicações con-
tábeis e cambiais, a Vale manterá – ou, 
mais do que isso, incrementará ainda 
mais – essa estratégia?

O dado mais preocupante é a dívida 
bruta da empresa, que bruta totalizou 
28,853 bilhões de dólares em 31 de de-
zembro de 2015, praticamente o mesmo 
valor do final de 2014, que foi de US$ 
28,807 bilhões. É o equivalente a qua-
se 120 bilhões de reais. A empresa só 
poderia quitá-la se dedicasse um ano e 
meio da sua receita operacional líqui-
da inteira, uma mera hipótese inviável 
diante do prejuízo brutal que sofreu. 
Após o pagamento de dividendos no 
valor de US$ 1,5 bilhão em 2015, a dívi-
da líquida totalizou US$ 25,234 bilhões 
contra US$ 24,685 bilhões em 31 de de-
zembro de 2014. A posição de caixa em 
31 de dezembro de 2015 totalizou US$ 
3,619 bilhões. O prazo médio da dívida 
foi de 8,1 anos com um custo médio de 
4,47% por ano.

Essa dívida foi formada durante a 
presidência do banqueiro Roger Agnelli, 
à frente da empresa pelo mais longo 
período da história da companhia. Ob-
secado em transformá-la na maior mi-
neradora do mundo, com presença em 
todos os continentes, ele a endividou 
para fazer pesadas aquisições, por preços 
elevados, sem os resultados pretendidos.

A nova diretoria está tendo que ven-
der ativos para fazer caixa exatamente 
quando seu principal produto, o mi-
nério de ferro, entrou em queda livre. 
Pagou caro e agora recebe pouco nessas 
transações. Mesmo pagando as presta-
ções, o principal da dívida permaneceu 
o mesmo. A que mais a Vale precisará 
se submeter para não ser atropelada por 
essa imensa bola de neve?

A resposta não vai esperar pelo tem-
po. Ela já está sendo cobrada, talvez 
intramuros, em conversas sussurradas. 
Convém ficar alerta.

Nos últimos cinco anos, a Cerpa-
sa - uma das maiores indústrias do 
Pará - deixou de pagar 1,4 bilhão de 
reais em imposto ao Estado. Equiva-
le a 30% do seu faturamento bruto. 
Parte da dívida já está em execução 
na justiça. Outra parte ainda está na 
fase de autuação fiscal. Se tiver que 
pagar o valor devido, a Cervejaria 
Paraense S/A poderá quebrar. Mas 
continua a não recolher o que deve 
de ICMS, formando uma bola de 
neve incontrolável.

A Cerpa sempre foi problemá-
tica em matéria tributária. Serviu 
de motivo para uma ação judicial 
sobre o pagamento de propina para 
conseguir isenção de imposto, que 
denunciou servidores públicos e o 
próprio governador Simão Jatene. 
Entre 2007 e 2011 a empresa passou 
a cumprir suas obrigações, inclusive 
como contribuinte substituta.

Mas começou a não recolher o 
ICMS, inclusive dos revendedores 
da sua cerveja. Embora descontasse 
o dinheiro na fonte, não o repassa-
va ao erário. O imposto não pago 
passou a funcionar como capital de 
giro. Essa possibilidade está se exau-
rindo. Com ela, talvez, a própria 
empresa. Um sintoma claro é ter 
deixado de fazer a contumaz pro-
paganda massiva na imprensa, que, 
assim, se tornava cúmplice da sua 
omissão tributária.
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MEIO SÉCULO DE JORNALISMO

O Ciclo de Magalhães Barata (2)
Prossigo com a transcrição, iniciada na edição passada, de 

matéria que escrevi em 1982 para O Liberal.

Eleito José Malcher primeiro gover-
nador constitucional do Pará em 1935 
e, dois anos depois, transformado em 
interventor pelo golpe do Estado Novo, 
barata experimentaria um exílio que 
durou oito anos. Obrigado a retornar 
ao serviço ativo do exército (era ma-
jor), foi servir na árida e pouco conhe-
cida fronteira de Goiás, de onde só saiu 
– segundo Octávio Meira – quando 
concordou “com os termos do acordo 
político que garantisse ao governador 
José Malcher plena autoridade peran-
te a Assembleia Legislativa”, na qual 
crescia novamente a participação dos 
baratistas. Só então foi removido para 
Curitiba e, em seguida, para João Pes-
soa e Recife.

Em 1943 Barata voltou ao Pará 
como interventor. O Brasil sofria as 
consequências da Segunda Guerra 
Mundial e o Pará, mais ainda isolado, 
em escala ampliada: a alimentação fora 
racionada, Belém vivia às escuras e o 
governo Malcher não conseguia orga-
nizar a vida local para essa fase difícil.

A partir de 1942, as forças aliadas 
só poderiam se abastecer de borracha 
na Amazônia, já que as rotas asiáticas 
foram cortadas pelos japoneses. En-
volvido pelo esforço de guerra, o Pará 
passava a ser um alvo em potencial de 
ataques da Alemanha. Getúlio acom-
panhava com preocupação a situação 
nas Guianas, sobretudo a francesa, 
sob a administração de um governo 
que colaborava com as forças do Eixo. 
Todas essas condições credenciavam 
Barata a ocupar a interventoria (além 
de militar, era líder político). Getúlio 
o nomeou.

A nova interventoria durou dois 
anos e meio. Em 1945, o Estado Novo 
ruiu e Getúlio foi deposto da presidên-
cia da república, Barata com ele. Após 
um longo período de abstinência, o 
povo voltava a votar. Mas o exercício 
do voto, teoricamente livre e soberano, 
sofria vários condicionamentos. O elei-
tor chegava à seção eleitoral com seu 

voto pronto. O presidente da seção lhe 
entregava apenas um envelope, no qual 
colocaria a cédula que trazia consigo, 
entregue pelos próprios candidatos.

Em 1945 havia três cédulas: para 
presidente da república, para senador 
e para deputado federal (só em 1960 
seria instituída a cédula única, entre-
gue ao eleitor pela junta eleitoral). Só 
eram consideradas válidas as cédulas 
impressas ou datilografas, induzindo a 
manipulação do eleitor pelos partidos 
(ele poderia até datilografar a cédula na 
sua casa, mas não poderia preenchê-la 
à mão na hora de votar).

Com Barata deposto e distante 
da posição de neutralidade assumida 
publicamente pelo novo interventor 
federal, Maroja Neto, a UDN (União 
Democrática Nacional), principal nú-
cleo anti-baratista, organizado politi-
camente com o novo quadro partidá-
rio, considerava que finalmente seriam 
realizadas eleições limpas no Pará, sem 
pressões das autoridades, sem que pre-
feitos municipais, delegados de polícia 
e coletores de rendas ameaçassem com 
prisões ou multas “os eleitores que não 
queriam acompanhar o partido a que 
as autoridades estejam ligadas”.

Os paraenses – dizia uma nota da 
UDN, divulgada pouco antes da elei-
ção  – “respiram agora o oxigênio da 
mais ampla liberdade; vivem num am-
biente da mais irrestrita justiça, ampa-
rados e defendidos pelo poder público, 
que lhes oferece todas as garantias para 
que façam valer a sua vontade”.

A UDN dizia ainda que os candida-
tos mereceriam o voto “pelo seu passa-
do honesto, pela sua idoneidade moral, 
pela verticalidade de suas atitudes”. Ao 
votar neles, os eleitores dariam “o tiro 
de misericórdia nas pretensões de as-
salto ao poder que o sr. Barata e seus 
fâmulos ainda alimentam, pleiteando 
cargos eletivos”.

A Igreja parecia partilhar, embora 
ainda timidamente, essas intenções. A 
Liga Eleitoral Católica, que seria pre-

sença marcante até as eleições de 1960, 
quando o concílio ecumênico come-
çaria a afastá-la da participação par-
tidária, deixava de indicar Magalhães 
Barata para o senado. Decidiu apoiar 
os outros candidatos que concorriam 
com ele: Gama Malcher, Agostinho 
Monteiro, Vicar Gois Teixeira, Oscar 
de Miranda e até mesmo Álvaro Adolfo 
da Silveira, que pertencia ao PSD (Par-
tido Social Democrático) de Barata.

Para a câmara federal, a LEC indi-
cava todos os oito candidatos do PSP 
(Partido Social Progressista), sete do 
PRP (Partido de Representação Popu-
lar), oito da UDN (menos o advogado 
Alarico Barata) e sete do PSD.

Todos esses candidatos assumiam 
com a LEC o compromisso de respei-
tar e defender, durante o exercício dos 
seus mandatos, os seguintes pontos:

“Defesa da indissolubilidade do 
laço matrimonial, com assistência efe-
tiva às famílias numerosas;

Incorporação legal do ensino reli-
gioso facultativo nos programas e ho-
rários das escolas primárias, secundá-
rias e normais da União, dos Estados e 
dos Municípios;

Regulamentação da assistência re-
ligiosa facultativa às classes armadas, 
bem como aos hospitais, pensões e ou-
tras instituições públicas;

Legislação do trabalho inspirada 
nos mais amplos preceitos da justiça 
social e nos princípios da ordem cris-
tã, para os trabalhos tanto urbanos 
quanto rurais”.

Se os candidatos se comprometes-
sem a adotar essas orientações, que 
lhes eram propostas através de um 
questionário, a Liga, em nota publicada 
nos jornais e divulgação nas paróquias, 
apontava os seus nomes. Em 1945 ten-
tou vetar alguns candidatos do PSD, 
mas acabou, com certa relutância, por 
aceitá-los. Dois anos depois os proble-
mas surgiriam com maior gravidade.

Com todas essas vantagens tentou 
– mas não conseguiu – acertar com a 
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UDN o lançamento de uma chapa úni-
ca.. A UDN exigiu que o PPS trocasse o 
apoio à candidatura do general Eurico 
Dutra à presidência da república pela 
do brigadeiro Eduardo Gomes, mas o 
PPS não aceitou.

O PSD venceu de ponta a ponta. 
Elegeu os dois senadores – Magalhães 
Barata e Álvaro Adolfo – e seis depu-
tados federais, tendo quase 52 mil vo-
tos. A UDN só elegeu dois deputados 
federais, com 22 mil votos, e o PPS, 
um, Deodoro de Mendonça, soman-
do 13 mil votos. O Partido Comunista 
não conseguiu eleger ninguém. Sua 
façanha foi colocar Luis Carlos Pres-
tes à frente de Abel Chermont entre os 
candidatos ao senado.

A VITÓRIA DO PSD

Em 1947, votaram 120 mil eleitores 
em um colégio eleitoral de 200 mil (o 
Pará tinha um milhão de 
habitantes). Deveriam esco-
lher o novo governador (o 
interventor era José Faus-
tino), três senadores, nove 
deputados federais e 37 es-
taduais. O PSD, novamente 
sozinho, apresentou o nome 
do major Moura Carvalho, 
que foi deputado estadual 
em 1935, comandante da 
Polícia Militar, chefe de po-
lícia e era deputado federal, 
eleito em 1945.

A oposição não con-
seguiu se unir mais uma 
vez. A UDN rejeitou o lan-
çamento de candidatura 
única por todas as forças 
anti-baratistas, apoiando 
Prisco dos Santos. O PSP 
trouxe de volta a Belém o 
general Zacarias de Assun-
ção para enfrentar o coro-
nel Magalhães Barata.

Assunção fora coman-
dante da 8ª região militar 
e assumira o governo do 
Estado durante três dias, 
em 1945, quando Getú-
lio Vargas caiu e Barata foi 
exonerado. Cumpria uma 
orientação do ministro da 
guerra: se fosse necessário 
à ordem pública, os coman-
dantes militares deveriam 

assumir os governos estaduais. Nes-
se curto período, segundo a Folha do 
Norte, o jornal que assumiu a mais 
constante e feroz oposição a Barata, 
Assunção “libertou o Pará dos guantes 
do baratismo, operando de pronto sua 
ansiada redenção”.

O PSD tentou impedir a candi-
datura de Assunção, considerando-o 
inelegível porque assumira o gover-
no no período de 18 meses antes da 
eleição, o que a legislação proibia. O 
PSP retrucou que o general não as-
sumiu de fato a interventoria e que a 
sua presença no governo fora ato da 
sua função militar. O PSD lembrou 
que, mesmo assim, Assunção recebeu 
remuneração pelo cargo. Mas o Tri-
bunal Regional Eleitoral, por quatro 
votos a três (com o voto de minerva 
do seu presidente, desembargador Ar-
naldo Lobo), mandou fazer o registro.

Alguns dias antes da eleição,  a Fo-
lha do Norte publicaria um elogio de 
Luis Carlos Prestes a Moura Carvalho, 
tentando demonstrar vinculação en-
tre os comunistas e os pessedistas. O 
Liberal reagiu dizendo que não havia 
escândalo nesse elogio e que o PSD 
não rejeitaria os votos dos comunistas 
porque o PCB era um partido legal e, 
não apresentando candidatos, poderia 
apoiar qualquer um.

Em nota oficial, a LEC anunciava 
que não iria indicar o nome de Mou-
ra Carvalho “por ser o candidato do 
Partido Comunista”, provocando outra 
resposta do PSD. Considerando ter ha-
vido “lamentável equívoco”, o partido 
afirmava que o seu candidato “não é, 
nem nunca foi, em absoluto, candidato 
do Partido Comunista, com o qual não 
tem, nem jamais teve nenhum compro-
misso, entendimento ou acordo, sendo, 

como é público e notório, 
radicalmente contrário aos 
postulados de sua doutrina, 
que não se conformam com 
a sua formação moral e tra-
dição religiosa”.

O PSD e seu presidente, 
o senador Magalhães Bara-
ta, atribuía as acusações ao 
PSP, que estaria manipu-
lando a LEC. A Liga pedira 
duas declarações a Moura, 
na qual ele devia negar ple-
namente qualquer acordo 
com os comunistas. O can-
didato respondeu, mas a 
Liga considerou reticentes 
suas declarações e manteve 
o veto à sua candidatura.

Mais uma vez, no entan-
to, o PSD teve uma grande 
vitória: Moura Carvalho 
recebeu mais de 68 mil vo-
tos, Assunção apenas 46 
mil e Prisco dos Santos não 
chegou aos quatro mil. Dos 
56 municípios do Estado, o 
PSD venceu em 51. Elegeu 
23 dos deputados estaduais, 
ficando o PSP com nove, 
a UDN e o PTB com dois 
cada e o Partido Comunista 
com um, Henrique Santia-
go (mas teve apenas 3.800 
votos, contra quatro mil na 
eleição anterior).
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O jornalismo tem que ser
contra qualquer fanatismo

Sob o título “‘Fanatismo é empobrecedor’, diz jornalista do Pará ameaçado de morte”, 
com texto de Fernanda Mena, a Folha de S. Paulo on-line divulgou uma entrevista que 

concedi à margem do seminário realizado pelo jornal para comemorar seus 95 anos. Como 
a entrevista foi bem mais longa, a necessidade de síntese sacrificou o desenvolvimento do 

raciocínio. Limito-me, porém, a uma correção: o Jornal Pessoal teve – mas não tem mais há 
muitos anos – assinaturas. Depois de ser publicada na edição normal do jornal paulista, a 
entrevista saiu também no número especial sobre a história da Folha e o próprio seminário.

Políticos, empresários, madei-
reiros, grileiros e narcotrafi-
cantes. A lista dos que enxer-

gam o jornalista Lúcio Flávio Pinto, 
66, e seu “Jornal Pessoal” como opo-
sição – ou até como inimigo – é longa 
e bem variada.

Criador do quinzenário sobre a re-
gião amazônica, que circula desde 1987 
em Belém (PA), Pinto é o único jorna-
lista brasileiro na lista dos profissionais 
mais importantes do mundo da ONG 
Repórteres Sem Fronteiras e coleciona 
prêmios internacionais.

Dos 33 processos que sofreu no Bra-
sil pós-ditadura, 19 foram movidos pe-
los donos do grupo de comunicação O 
Liberal, para o qual já trabalhou. “Tive 
de me tornar meu próprio advogado. 
Queriam extinguir o ‘Jornal Pessoal’ 
por meio da minha exaustão”, afirma.

Leia trechos da entrevista.
Folha – Qual é a importância do 

jornalismo profissional?
Lúcio Flávio Pinto – Nada resiste a 

uma boa investigação. Não existe mis-
tério. Se há um fato, você chega a ele. É 
uma competência.

Por que criou o “Jornal Pessoal?”
Criei o jornal sozinho porque não 

podia pagar ninguém. Decepcionado 
com a grande imprensa, criei uma li-
nha editorial que torna meu jornal úni-
co: não aceita publicidade.

Como ele se financia?
Com assinaturas e venda. Se o leitor 

não comprar, acaba. É quinzenal e cus-
ta R$ 5, ou seja, é mais caro que os ou-
tros jornais. É quase artesanal. Não tem 

fotos, não tem cor. O jornal é denso e 
publica coisas que outros não publicam.

Dê um exemplo.
A maior empres§a privada do Brasil 

é a Vale. Ela tem 30 clientes. Por que 
anuncia como uma varejista? Para con-
seguir, no mínimo, a simpatia da im-
prensa. Em 2005, a Vale foi a empre-
sa que mais distribuiu dividendos no 
mundo. Ninguém deu isso. Estava 
no balanço da empresa. Era preci-
so saber ler um balanço. Fiz a pri-
meira série de reportagens sobre 
a chegada do narcotráfico inter-
nacional ao Pará. Fui o primeiro 
jornalista que registrou a penetração 
da China na Amazônia, em 2001.

Essas reportagens não saem em 
outros lugares por falta de profissio-
nais qualificados ou de compromisso 
dos veículos?

Há três coisas. Primeiro, a ideia de 
que a região amazônica é exótica e deve 
ser tratada como tal. Segundo, o com-
prometimento dos veículos de Belém, 
que nunca publicam nada sobre a Vale, 
por exemplo. Em terceiro lugar está a 
covardia do jornalista. Há um abas-
tardamento da profissão. A partir do 
momento em que o jornalista, que era 
empregado, passa a ser empresário, ele 
pensa dez vezes antes de pôr em risco a 
relação entre sua empresa e a empresa 
jornalística que o contrata. O compro-
misso passa a ser com essa relação.

A mídia dita alternativa cunhou 
a sigla PIG, Partido da Imprensa 
Golpista. Por que discorda do ter-
mo e de seu uso?

Primeiro porque leio a grande 
imprensa e porque as informações 
mais importantes estão ali, e não 
na internet, no Twitter e nos blogs. 
Uma coisa que os donos de jornal 
aprenderam é que não vale a pena par-
ticipar de conspirações, porque elas li-
quidam com a credibilidade da empre-
sa. É algo que eu investigo: tem dono 

de empresa jornalística 
articulado? Não tem.

Agora, eles não gos-
tam do Lula, não gostam 
da Dilma. Embarcam em 
teses como o impeach-

ment, que eu acho uma besteira. Mas 
não se trata de imprensa golpista. Gol-
pista é uma palavra grave.

Qual o problema desse discurso?
Ele cria uma teoria conspirativa. O 

que não é o cânone da esquerda e do 
PT vira golpista. Os blogueiros me ho-
menagearam várias vezes, então eles 
não podem me atacar porque eu sou 
oposição. Reclamam que falo muito do 
PT. Mas o PT está no governo!

Não adianta centrar fogo no PSDB, 
eles não estão no poder. Nós temos 
que centrar fogo no poder porque o 
poder não é democrático. O fanatismo 
é empobrecedor.

Você já enfrentou ameaças de 
morte. Como lidou com elas?

Meus inimigos, aqueles que gosta-
riam de me calar, sabem que eu posso 
ter informações dessa intenção deles. 
Quando a ameaça tem consistência, 
vou atrás e faço o cara saber que eu sei

Hora certa
Agiram certo os bolivianos ao rejeitar a possibilidade 
de um quarto mandato para Evo Morales. A 
Bolívia melhorou ao longo dos dois mandatos 
dele, o segundo ainda em curso, quantitativa e 

qualitativamente. Mas seu desempenho agora está 
numa curva descendente. O que é até normal. 
Uma máxima sem contestação diz que o poder 
absoluto corrompe absolutamente. Quatro mandatos 
constitucionais de presidente é demais para qualquer 
um, mesmo o autoproclamado guia do povo.
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Duciomar de novo réu. Será condenado agora?
O ex-prefeito de Belém Duciomar 

Costa, é mais uma vez réu perante a 
Justiça Federal. Agora o Ministério Pú-
blico Federal o denunciou pelo desvio 
de 607 mil reais em recursos federais. 
A ação foi distribuída na semana pas-
sada, por dependência, para o juiz Ru-
bens Rollo d’Oliveira, da 3ª vara penal, 
que já instrui outro processo contra 
Duciomar. Se condenado, Duciomar 
poderá pegar até 12 anos de prisão.

Também se tornaram réus o ex-di-
retor do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Belém, Raul Meireles do 
Vale (que foi vereador de Belém pelo 
PT), e cinco empresários.

Segundo o MPF, as irregularidades 
foram encontradas em convênio assi-
nado em 2004 entre a Fundação Nacio-
nal de Saúde e o município de Belém, 
para a instalação de sistema de coleta 
e bombeamento de esgoto sanitário da 
área do Pantanal, localizada no distrito 
de Mosqueiro, na capital paraense.

Segundo o relato da assessoria de 
imprensa do MPF, a construtora Arte-
plan foi contratada pela prefeitura em 
2005. No ano seguinte, a Funasa, que é 

federal, encaminhou os recursos, mas 
ficou incompleta a prestação de contas 
do então prefeito. Ele deixou de apre-
sentar todos os documentos exigidos 
pela Funasa, principalmente os relacio-
nados ao cronograma do projeto e ao 
processo de licitação para contratação 
da construtora.

Em 200,7 uma vistoria da Funasa 
constatou que a obra tinha sido parali-
sada. Apenas 30,99% do serviço foram 
realizados.

A Funasa, então, rejeitou as contas. 
Duciomar Costa chegou a apresentar 
os documentos faltantes, mas um pare-
cer definitivo da Funasa voltou a consi-
derar irregular a sua prestação, em vir-
tude da paralisação da obra e do baixo 
percentual de sua execução.

“Conclui-se que os recursos repas-
sados pela Funasa à prefeitura munici-
pal de Belém, conquanto integralmente 
sacados da conta bancária pertencente 
à municipalidade a pretexto da execu-
ção do objeto conveniado, não foram 
empregados na implantação do sistema 
de esgoto, já que menos de um terço da 
obra foi realizado e dado o estado de 

abandono verificado ‘in loco’”, criticou 
o MPF na ação.

A prefeitura devolveu à Funasa o va-
lor dos recursos desviados. Para o MPF, 
porém, essa devolução só teria sido 
válida se os recursos devolvidos fos-
sem dos acusados, e não dos cofres da 
prefeitura. “Dita devolução, entretanto, 
operada com dinheiro proveniente dos 
cofres públicos municipais, às custas da 
prefeitura de Belém, não tem o condão 
de descaracterizar o crime do art. 1º, 
inciso I do Decreto-Lei nº 201/67, uma 
vez que o tipo penal tutela a moralidade 
administrativa no exercício da função 
pública de prefeito, punindo a conduta 
de desvio, independentemente de seu 
resultado”, disse o MPF.

Em 2009 o MPF processou Duciomar 
por improbidade administrativa porque 
ele não concluiu as obras de esgotamen-
to sanitário em Mosqueiro. Em 2013, a 
justiça federal suspendeu os direitos po-
líticos do ex-prefeito por cinco anos e lhe 
impôs multa de R$ 50 mil. O ex-prefeito 
recorreu da decisão para o Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região, em Brasília, 
que ainda não julgou o caso.

A maior multa da história dos povos indígenas
A racionalidade prevaleceu e o Mi-

nistério Público Federal se manifestou 
contra uma multa de quase três milhões 
de reais que o Ibama sapecou num índio 
da etnia wai-wai. Seu bárbaro crime, me-
recedor da punição milionária: confec-
cionar e transportar artesanato feito com 
penas de aves.

A autuação, a maior já sofrida por um 
indígena no Brasil (talvez no mundo) foi 
em Oriximiná, oeste do Pará, em 2009. A 
prova do crime foram 132 peças de arte-
sanato. A Defensoria Pública da União se 
manifestou na ação pedindo anulação da 
multa e o MPF foi citado para dar pare-
cer, como fiscal da lei.

“Chama atenção a violenta despro-
porcionalidade da multa aplicada. A 
título de comparação, a empresa Norte 
Energia S.A, concessionária da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, foi multada 
pelo Ibama no valor de 8 milhões de re-
ais por ter provocado a morte de 16 tone-
ladas de peixe. A Norte Energia, pessoa 
jurídica responsável pela mais cara obra 
pública em andamento no Brasil, orçada 
atualmente em 32 bilhões de reais, foi 
atuada pelo Ibama em apenas 8 milhões, 
por crime ambiental inegavelmente mais 
grave – e de mais severa repercussão so-

cioeconômica - que a conduta praticada 
pelo indígena”, observou o procurador 
Camões Boaventura, de Santarém., no 
seu parecer à justiça federal.

A Fundação Nacional do Índio in-
formou ao juiz que o índio multado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis não 
trabalha com produção em larga esca-
la, nem mesmo com recursos ou tecno-
logias que causem impacto ambiental 
sobre a população local de papagaios. 
“Ademais, a fabricação de adornos não 
impacta o meio ambiente nem afeta o 
modo de vida tradicional da etnia Wai 
Wai. Ao contrário, fortalece as estraté-
gia de sustentabilidade cultura, ambien-
tal e econômica desse povo”, garantiu 
a Funai, que é a tutora dos índios em 
nome da União.

Para o MPF, a atuação do Ibama na 
aplicação da lei deve considerar obriga-
toriamente a diversidade cultural dos 
povos que habitam o país, em obediên-
cia também à Convenção 169 da Orga-
nização Internacional do Trabalho. “A 
autarquia federal (Ibama) deveria ter 
considerado que o artesanato constitui 
uma forma de expressar a identidade 
étnica, que é o conjunto de aspectos so-

cioculturais identitários, cosmológicos 
e valores que compõem cada etnia. O 
artesanato também é uma importan-
te fonte de renda para centenas de po-
vos indígenas no Brasil, especialmente 
aqueles indígenas que residem em cen-
tros urbanos”, diz o parecer.

O índio Timóteo Taytasi Wai-Wai 
estuda no núcleo urbano de Oriximiná 
e usava a venda de artesanato para se 
sustentar fora da aldeia. Depois da autu-
ação e da multa do Ibama, além da dívi-
da, encontra dificuldade para continuar 
os estudos. O MPF destaca no parecer 
que “os povos indígenas, com técnicas 
reconhecidamente sofisticadas de ma-
nejo da agrobiodiversidade e tecnologias 
de baixo impacto ambiental, protegem 
o meio ambiente em seus territórios, o 
que se traduz no índice de desmatamen-
to de terras indígenas, que na média não 
passa de 1%. Bastante inferior ao índice 
encontrado em unidades de conservação 
gerenciadas pelo ICMBio (Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade, órgão do governo brasileiro), por 
exemplo”, compara.

A dúvida kafkiana agora é saber se o 
Ibama aceitará voltar ao mundo da razão 
ou continuará a levitar no plano surreal.
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PM
Em 1947 o efetivo da Po-

lícia Militar foi fixado em 
1.040 homens. Era composto 
por um comando geral, um 
batalhão de infantaria, uma 
companhia de guardas, um 
esquadrão de cavalaria e um 
corpo de bombeiros. O qua-
dro de pessoal incluía 54 ofi-
ciais, sendo um coronel e dois 
tenentes-coronéis, além de 
quatro majores e 13 capitães.

A PM cresceu muito des-
de então, em número.

CONTRABANDO
As canetas e lapiseiras 

americanas da marca Parker 
eram “mercadoria disputa-
díssima” no Brasil. Em 1953, 
cinco volumes contendo 
esses dois produtos foram 
apreendidos pela alfândega 
no aeroporto de Belém, no 
“maior e mais valioso con-
trabando de mercadorias” 
até então registrado. 

A carga foi embarca-
da em Miami, nos Estados 
Unidos, com destino a uma 
firma inexistente e desa-
companhada de qualquer 
documentação. A apreensão 
foi feita pelo guarda-mor 
Arnaldo Cantanhede, auxi-

liado pelo fiscal aduaneiro 
Agostinho de Leão Sales. Foi 
declarada a perda da merca-
doria sem que o destinatário 
se apresentasse. Se o fizesse, 
seria autuado e teria que pa-
gar multa de 50% do valor 
da carga. Ela acabaria sendo 
levada a leilão, quando seria 
arrematada, talvez, inclusive, 
pelo próprio contrabandista.

CABANAGEM
O jornalista Paulo Ma-

ranhão foi certamente o 
autor de uma nota, sem 
assinatura, publicada pela 
Folha Vespertina, em 1955. 
Reagia contra ataques que 
teriam sido feitos ao jornal 
por um padre capuchinho 
que pregava na igreja de São 
Francisco. A nota aprovei-
tou para alertá-lo contando 
a história de um capuchinho 
espanhol que atuou no Pará 
na época do bispo Romual-
do Coelho, como “vigário 
da invicta cidade de Came-
tá”. Invicta por ter resistido 
às investidas dos cabanos, a 
partir de 1835.

Ao invés de “versar so-
bre assuntos religiosos” 
durante as suas pregações, 
Zagalo, “não tendo mais em 

que meter os pés, lá um dia, 
perante os fieis da matriz, 
disse tremendas heresias da 
Virgem Maria, terminando 
por apostatar, com escân-
dalo geral”.

O padre, que era anar-
quista, “preso e metido a 
ferros, foi conduzido para 
Portugal, onde levou a bre-
ca em Rilhafoles”. Advertia 
o jornal: “Já se não algemais 
mais capuchinhos, porém 
com tantas pedras mexem, 
que uma delas lhes desabará 
na cabeça”.

Terminava por indagar 
“onde estava esse frade quan-
do Barata mandava flagelar a 
chicote sacerdotes respeitá-
veis e fazia emudecer os sinos 
católicos? Onde tinha a lín-
gua ensacada”. Arrematando: 

“Só então uma voz ecoava 
em defesa das vítimas, e essa 
voz partia das Folhas”.

A cabanagem ainda era 
estigmatizada no Pará.

MISSES
Numa demonstração “de 

sadio espírito de cordiali-
dade social”, as senhorinhas 
Bernardino Mitchell e Ja-
net Albuquerque, “dignas 
candidatas” do Pará Clube 
ao concurso Miss Bangu de 
1955, tinham “a maior satis-
fação” de convidar os sócios 
da agremiação com suas fa-
mílias para o sorvete-dan-
çante, “que em homenagem 
às suas brilhantes colegas do 
mesmo concurso, candidata 
dos outros”, realizariam na 
sede social do PC.

memória
COTIDIANOdo

PROPAGANDA

Cubana em Belém
Seis anos antes da revolução dos barbudos 

de Fidel Castro, a cubana Lya Ray se 
apresentou em Belém, num show-dançante 
promovido pela ainda Tuna Luso Comercial 

(depois Brasileira), com a participação 
das orquestras de Raul Silva e Mário 

Rocha. Lya era apresentada como “a maior 
atração do rádio e cinema de Cuba”, mas 

já como integrante do elenco da rádio 
e televisão Tupi, do Rio de Janeiro.
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LIVROS
José Lancry, como re-

presentante local da em-
presa, avisava ao públi-
co, em 1955, que as obras 
editadas pela Fundação 
Getúlio Vargas, no Rio de 
Janeiro, passavam a estar 
disponíveis nas livrarias 
Martins (talvez a maior 
que já houve no Pará) e 
Vitória, “onde haverá um 
estoque permanente de 
todas as obras publica-
das pela mesma, inclusive 
os famosos Cadernos de 
Administração Pública, e 
as edições da Conjuntura 
Econômica (português e 
inglês), Revista Brasileira 
de Economia, Revista de 
Direito Administrativo, 
Arquivos Brasileiros de 
Psicotécnica e Bibliografia 
Econômica Social”.

Essas publicações já não 
estão mais disponíveis em 
Belém. Mas também não se 
lê tanto quanto antes.

LOTAÇÃO
Belém foi assolada, em 

1964, por uma nova praga: 
a dos lotações. Expulsos 
do então Estado da Gua-
nabara (Rio de Janeiro de 
hoje) pelo governador Car-
los Lacerda, eles migraram 
para a capital paraense, 
trazendo os mesmos males 
repudiados pelos cariocas: 
não oferecerem segurança, 
ultrapassarem a velocidade 
permitida, avançarem os 
sinais e infringirem outras 
regras do trânsito.

Não houve muita mu-
dança depois que os lota-
ções sumiram do transpor-
te público de passageiros. 

COLUNISTA
Vera Lúcia Cardoso 

(depois Castro) não come-
morou, mas em novembro 
do ano passado ela com-
pletou meio século como 
colunista social, o que con-
tinua a ser até hoje, ago-
ra no Diário do Pará. Ela 
começou apresentando, 
todos os dias, o programa 
Vera Informal, na já desa-
parecida Rádio Guajará, 

da família Lopo de Castro. 
Filha do também jornalista 
Evaristo Cardoso, Vera tra-
balhava na Rodobrás, que 
construía a rodovia Belém
-Brasília.

SIRENA
A Folha do Norte avisa-

va, a quem interessar pu-
desse, que, apesar do início 
do horário de verão, em 
1965, sua sirena “continua-
rá a anunciar a hora antiga”. 
Completando didaticamen-
te: “O leitor concluirá que 
quando apitarmos 7 horas 
serão 8; às 12, serão 13; e às 
18 serão 19”.

A sirena do jornal não 
“apitava” apenas as horas, 
mas também os aconteci-
mentos excepcionais. Se o 
sinal soava fora das horas re-
dondas, a cidade entrava em 
polvorosa para saber o que 
acontecera para merecer o 
registro da sirena, postada 
no alto do prédio em que es-
tava o jornal, no centro ve-
lho da cidade.

QUIOSQUE
Em 1966, o quiosque 

do SNAPP-Bar foi demo-
lido para em seu lugar ser 
erguida uma estátua em 
homenagem ao navegador 

português Pedro Teixeira 
(que substituiu o antigo 
nome da praça, em home-
nagem ao barão de Mauá), 
um dos atos comemorati-
vos dos 350 anos de Belém. 
A turma de demolição teve 
muito trabalho para reti-
rar oito pilastras, reforça-
das por trilhos de aço, que 
serviam de barricada para 
o quiosque. Foi a maneira 
de protegê-lo dos aciden-
tes com bondes, que, des-
governados na descida da 
avenida Presidente Vargas 
(antiga 15 de Agosto), coli-
diam contra o prédio. Não 
uma, mas várias vezes.

FOTOGRAFIA

O fim do hospital
Registro da demolição do antigo Hospital dos Marítimos, na esquina 

da Alcindo Cacela com a Governador José Malcher (antiga São 
Jerônimo), em 1968. No lugar surgiria o ambulatório central do 

INPS (atual INSS), criado para unificar todos os institutos isolados 
de previdência, como a dos marítimos, um dos maiores.
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No dia 11 de fevereiro de 1956 o 
major Haroldo Veloso e o capitão José 
Chaves Lameirão se apossaram de um 
avião Beechcratf de pequeno porte da 
FAB no Rio de Janeiro e o levaram para 
a base de Cachimbo, no Pará, aberta 
pouco antes pelo próprio Veloso para 
servir de apoio aos longos voos entre a 
capital federal e Manaus. 

Dali eles pretendiam desencadear 
um movimento armado para impedir 
a continuação do governo do presi-
dente Juscelino Kubitscheck, que to-
mara posse em 31 de janeiro. Estavam, 
confiantes na influência de Veloso na 
Aeronáutica, onde era considerado 
um exemplo, um autêntico herói. Mas 
a “revolta de Jacareacanga”, como fi-
cou conhecida, fracassou. Passados 60 
anos, até a memória do fato se desfez. 
Ninguém lembrou a data.

Mas ela é importante. Veloso, que 
cursou a escola de Realengo, se for-
mando como engenheiro aeronáutico, 
repetiria o ato três anos depois, em 
Aragarças, com o mesmo desfecho. Ele 
e muitos outros na força aerea repre-
sentavam o eco da pregação antidemo-
crática da União Democrática Nacio-
nal, um dos partidos que surgiu com o 
fim do Estado Novo e a volta do Brasil 
à democracia, em 1945. 

A UDN foi organizada como porta-
voz do liberalismo renovador. No seu 
ventre até se formou uma ala esquerda, 
chamada de Bossa Nova (da qual par-
ticiparam o maranhense José Sarney 
e o paraense Clóvis Ferro Costa), que 
tentou arejar – sem conseguir – o co-
mando do partido, dominado por uma 
elite autocrática e golpista.

Apresentando-se como a encarna-

ção da moral e da ética política, afi-
nada com as classes médias urbanas, a 
UDN acumulou derrotas na busca sô-
frega pelo poder. Seu lema de guerra 
foi cunhado pelo seu maior líder, Car-
los Lacerda. Quando Getúlio Vargas 
venceu a eleição de 1950, recebendo 
a aprovação popular pelo voto, depois 
de ter sido ditador, Lacerda não se 
conteve. Garantiu que Vargas, se fosse 
eleito, não tomaria posse no cargo. Se 
tomasse, não governaria. Se governas-
se, seria deposto.

O presidente ficou acuado quando 
o próprio Lacerda, num episodio ain-
da obscuro, foi baleado por capangas 
de Gregório Fortunato, o chefe da mi-
lícia privada ou guarda pretoriana de 
Getúlio. Morreu no atentado Florenti-
no Vaz, outro major da Aeronáutica, a 
arma que mantinha oficiais em reveza-
mento constante como seguranças par-
ticulares de Lacerda.

A partir do escândalo, surgiu um 
poder paralelo ao oficial, que se inti-
tulou “república do Galeão”, por tomar 
a base aérea do Rio de Janeiro como 
quartel-general. Sem alternativa além 
da deposição e desonra, o presidente 
deu um audacioso e definitivo golpe de 
mestre nos adversários: se suicidou, em 
1954. Inverteu as posições da disputa, 
mas não por muito tempo.

O ministro da guerra, marechal 
Henrique Teixeira Lott, precisou recor-
rer a um golpe preventivo para garan-
tir a sucessão constitucional de Vargas, 
que daria a vitória ao candidato mais 
forte: o governador mineiro Juscelino 
Kubitscheck. JK era o herdeiro de Var-
gas, que fez a sua última viagem justa-
mente a Minas Gerais, recebendo uma 
calorosa recepção quando era hosti-
lizado pela maioria dos políticos e do 
povo em geral.

Com a revolta iniciada na base do 
Cachimbo e estendida, ao longo de 
duas semanas, a Santarém e Jacarea-
canga (que ainda não se emancipara 
de Itaituba), Haroldo Coimbra Veloso, 
promovido a major em 1951, por iro-
nia, no governo de Getúlio, esperava 

dar o toque de reunir para os conspi-
radores saírem dos seus esconderijos 
e brecarem a posse de JK. Mas logo o 
governo o isolou e o prendeu, numa 
operação que deixou um único mor-
to: o santareno José Barbosa, mais co-
nhecido por Cazuza, que era aspirante 
no Tiro de Guerra. Ele tentou reagir à 
chegada da tropa legalista que o acuou 
e foi metralhado. Ao ser localizado no 
meio da mata, Veloso se rendeu. E foi 
anistiado por Juscelino logo no dia se-
guinte à sua prisão (como todos os gol-
pistas a partir de 11 de novembro do 
ano anterior), que repetiria o gesto de 
generosidade e esperteza quando o mi-
litar bisou a dose, em 1959.

Os udenistas estavam certos de que 
o brigadeiro Eduardo Gomes, outro 
herói da Aeronáutica, brecaria a volta 
de Vargas ao poder. A derrota do seu 
candidato alimentou o rancor de quem 
se sentiu injustiçado por não conseguir 
aquilo que é essencial numa democra-
cia: a preferência do eleitor. Para che-
gar à presidência da república, a UDN 
teve que aceitar um candidato externo 
e indomável, o governador de São Pau-
lo, Jânio Quadros, que se notabiliza-
ra – dentre outras imagens e recursos 
– por se opor aos partidos políticos. 
Ele venceu na convenção um político 
legitimamente udenista (com a dese-
jada origem militar), o baiano Juracy 
Magalhães, que fora “tenente” (ou seja, 
adepto da modernização do país pelo 
despotismo castrense esclarecido exer-
cido pela sua elite).

A decepção veio novamente com 
a renúncia de Jânio, seis meses de-
pois de assumir com a maior votação 
da história brasileira pela presidência 
da república. Um dos pretextos para 
o ato surpreendente foi a pressão que 
sobre ele exercia ninguém menos do 
que Carlos Lacerda, só em tese seu 
correligionário. O governador da en-
tão Guanabara acusara JQ de tramar 
um golpe branco, para se apossar do 
poder integral. Jânio realizou a pro-
fecia, embora de modo que Lacerda 
nem cogitara, e se deu mal.
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A nova revolta de 
Veloso, agora no ser-
tão goiano, era para 
interromper logo a 
trajetória democrática 
do país, antes que os 
herdeiros de Vargas se 
sucedessem: Juscelino 
dando continuidade ao 
desenvolvimentismo, 
ainda que substituin-
do o nacionalismo de 
Getúlio pela aliança 
com multinacionais, e 
Jânio pela manutenção 
do populismo aberto, o 
que causava horror aos 
udenistas.

I r o n i c a m e n t e , 
quando, enfim, os 
quartéis triunfaram, 
depondo o mais ge-
tulista dos sucessores 
de Vargas, o também 
gaúcho João Goulart, 
Veloso pediu para pas-
sar para a reserva, as-
cendendo ao posto de 
brigadeiro. Mais sur-
preendentemente ain-
da, se apresentou como 
candidato do partido 
do regime militar, a 
Arena, e se elegeu de-
putado federal pelo 
Pará, em 1966, com 
12.156 votos. Depois de 
conspirar e agredir a democracia, ele se 
resignava a trilhar pelo caminho políti-
co, apesar das pedras fincadas por seus 
companheiros de armas.

A decisão deve ter sido meditada. 
Oficiais da Aeronáutica com os quais 
Veloso se identificava partiram para o 
terrorismo de direita, recorrendo cada 
vez mais a atos de violência para impe-
dir a volta dos militares aos quartéis e 
o restabelecimento da ordem legal ple-
na, que ainda parecia viável no governo 
de Castelo Branco, o primeiro general
-presidente. O novo líder dessa facção 
seria o brigadeiro João Paulo Burnier, 
cujo paroxismo foi o lançamento de 
subversivos ao mar, de avião, e o plane-
jamento da explosão do gasômetro do 
Rio de Janeiro.

Outra ironia do destino foi quando, 
as linhas da vida de Veloso se cruzaram 

com o político da oposição mais bem 
sucedido na eleição de 1966: o ex-de-
putado estadual Elias Pinto, eleito pelo 
MDB (atual PMDB) prefeito de Santa-
rém, que era o segundo município mais 
populoso e importante do Pará.

Num comício em Santarém, já ao 
lado daquele que devia ser seu adver-
sário, Veloso denunciou a existência de 
uma nova trama para impedir a vitória 
de Elias, vítima de fraudes na votação e 
na apuração dos votos em duas tenta-
tivas anteriores de chegar à prefeitura. 
O emedebista acabaria obtendo dois 
terços dos votos válidos, um resultado 
que o governador (e tenente-coronel 
da reserva do exército), Alacid Nunes, 
detestou. Seria prova de desprestígio e 
de inferioridade em relação àquele que 
fora decisivo para sua eleição no ano 
anterior, o senador Jarbas Passarinho, 
de quem já começava a se distanciar.

A máxima golpis-
ta da UDN coman-
dou a reação do go-
vernador à presença 
de um oposicionista 
em cargo político tão 
importante. De ma-
nobra em manobra, 
ele chegou ao má-
ximo: impedir, com 
tropa armada, a volta 
de Elias à prefeitura, 
da qual fora afastado 
pela maioria arenista 
na câmara munici-
pal. Veloso coman-
dava a passeata que 
iria levar o prefeito 
à sede do poder lo-
cal e que foi recebida 
a bala. Três pessoas 
morreram e Veloso 
foi ferido. Morreu 
um ano depois, em 
outubro de 1969, aos 
46 anos, de compli-
cações decorrentes 
do grave ferimento 
que sofreu. Por mais 
uma ironia, o suplen-
te, Epílogo de Cam-
pos, não pôde as-
sumir. Fora cassado 
pelo governo militar.

Conversei algu-
mas vezes com Ha-
roldo Veloso, antes 

e depois da passeata de setembro de 
1968, três meses antes da instauração 
da ditadura plena pelo AI-5, no fatídico 
13 de dezembro de 1968, quando as lu-
zes do Brasil foram apagadas e as trevas 
se estabeleceram. Dentro dele habitava 
o militar impetuoso, que não suportava 
o ritmo pausado da democracia. Afora 
isso, sua aparência inicialmente hostil 
se desfazia quando confiava no interlo-
cutor. E se abria quando em operação 
de campo, o que mais gostava de fazer.

Depois de ferido, no corpo e na 
alma, e em função da longa hospita-
lização, ele se tornara agressivo. Uma 
vez garantiu que voltaria a Belém para 
acertar as contas com Alacid Nunes, a 
quem responsabilizava pela violência 
usada pela Polícia Militar contra os ma-
nifestantes e ele, em particular. Foi mais 
um projeto que não realizou.



Tem musical no festival
de ópera do Teatro da Paz

No ano passado o secretário estadual 
de cultura, Paulo Chaves Fernandes, de-
cidiu patrocinar uma iniciativa original, 
talvez até em âmbito mundial. Contra-
tou um completo neófito em ópera para 
assumir a direção da encenação de uma, 
Os pescadores de pérolas, de Georges Bi-
zet. O cineasta Fernando Meirelles nun-
ca desempenhara essa função e sequer 
conhecia a existência da ópera que lhe 
incumbiram de comandar.

Para compensar sua evidente defi-
ciência na matéria, montou um espe-
táculo dito multimídia, que desviou a 
atenção do público para as fantasias de 
montagem.

Fez sucesso com quem nunca gos-
tou verdadeiramente de ópera ou se 
julga mais receptivo a  brincadeiras re-
vestidas de inovação e ousadia supos-
tamente de atualização.

Mas conseguiu o efeito deseja-
do pelo contratante: dar repercussão 
nacional ao festival paraense de ópe-
ra, que no ano passado teve a sua 14ª 
edição. Uma façanha capaz de atrair 
a atenção nacional e até internacional 

por sua qualidade média e sua locali-
dade. Mas, talvez, não na medida que 
o arquiteto Paulo Chaves quer. Com-
petindo diretamente com o festival do 
Teatro da Paz a versão amazonense, se-
diada no teatro de Manaus.

Fernando Meirelles foi objeto de 
muitas reportagens. Os jornalistas só 
não conseguiram saber quanto ele re-
cebeu para experimentar pela primeira 
vez ser diretor de ópera, o que ele ja-
mais conseguiria realizar nos belos te-
atros dos teatros municipais do Rio de 
Janeiro e de São Paulo.

Uma nova façanha o secretário de 
cultura reserva para a 15ª edição do fes-
tival, neste ano: um super-musical sobre 
o compositor e músico argentino Astor 
Piazzolla, que morreu em 1992, con-
sagrado como um renovador do tango 
tradicional e mais além. Assim, vai que-
brar a tradição de que o festival de ópe-
ra do Teatro da Paz (construído para ser 
justamente uma casa de ópera), sempre 
fosse de ópera. Nada mais tautológico e 
redundante. Mas não é à toa que Paulo é 
o secretário de cultura do Pará que, de-

pois de suas décadas, é o que por mais 
tempo ocupou a função.

A peça foi encomendada a alguns 
artistas locais pelo próprio secretário de 
cultura, Paulo Chaves Fernandes, que 
talvez assine a autoria do espetáculo. Esse 
detalhe ainda não parece ter sido defini-
do, mas a inspiração é dele, mesmo sen-
do advertido sobre a inadequação dessa 
criação. Paulo não abriu mão. Não é à toa 
que ocupa o comando absoluto da secre-
taria de cultura há duas décadas.

Quem vai dirigir sua obra será o 
paulista Caetano Vilela. Ele também 
será o responsável pela condução da 
ópera mais importante do 15º festival, 
Turandot, a última criação de Giácomo 
Puccini. Vilela foi o principal diretor 
de óperas nos últimos anos do festival, 
depois da longa era do também paulis-
ta Cleber Papa.

Tudo como quer e faz o secretário, 
sem consulta a um colegiado, sem a 
devida informação a quem de direito e 
sem democratizar as decisões. A casa 
de ópera paraense tratada como a casa 
da mãe Joana – ou da Noca.

MEU SEBO

Como a jovem república via o Estado do Pará
A recém-proclamada (e tardia) repúbli-

ca brasileira via Belém, então com 70 mil 
habitantes, como local de “importantíssimo 
comércio de nacionais e estrangeiros, que ali 
vão buscar a borracha, o cacau, a castanha, 
etc., deixando em troca grandes somas de 
contos de reis, a calcular pelas rendas fabulo-
sas de sua alfândega”.

O Pará era “um grão Estado, em tudo se-
melhante ao seu vizinho – Amazonas –, or-
namento dos Estados-Unidos do Brasil, pela 
fecundidade de sua crosta térrea, pela luxuo-
sa riqueza de seu subsolo, pela sua vastíssima 
extensão [que ainda incluía o atual Estado do 
Amapá], pela mansidão de seu clima, que, 
posto que colocado sob o zênite, nele se acli-
matam os povos das mais variadas zonas do 
mundo, que lá promiscuamente sugam a sei-
va, que exubera de suas seringueiras”.

O Pará ainda podia “ser tido como um Es-
tado virgem, pois que estão intactas as fecundís-
simas fontes de riquezas, que dão a esse torrão 
um valor descomunal, juntando a tudo portos 
de mar ao alcance de qualquer embarcação”.

Arias R. da Silveira, que fazia questão 
do tratamento de doutor, é o autor dessas 

considerações, de um Pero Vaz de Caminha 
revivido, arrematando sua louvação genera-
lizante: “A indústria pastoril, a agricultura, 
artes, indústria, encontram ali vasto teatro 
para fecundar o trabalho durante séculos, 
sem esgotá-las”.

Essas considerações fazem parte da Ga-
leria histórica da revolução brasileira de 15 de 
novembro de 1889, publicada (em formato 
grande e 324 páginas), em 1890, pela Tipo-
grafia Universal de Laemmert & Co., na rua 
do Ouvidor, 65, no Rio de Janeiro.

Para se ter ideia da sua exatidão, na cro-
nologia que fez, colocou em 1834 o assassi-
nado do presidente da província do Pará e do 
comandante das armas, que aconteceria no 
ano seguinte, sem fazer referência à denomi-
nação do movimento que provocou as duas 
mortes, a cabanagem. A partir daí só fala da 
revolta dos farrapos, que irrompeu simulta-
neamente, no Rio Grande do Sul.

Quanto ao inicio da república, o único pa-
raense destacado pelo livro é o então major Ino-
cêncio Serzedelo Corrêa, que teria uma das mais 
brilhantes carreiras entre os poucos paraenses 
que foram personagens da história nacional.

Aires era médico, com duas incursões 
fora da sua especialidade. A já citada e Fontes 
de riquezas dos Estados-Unidos do Brasil, de 
700 páginas, com um subtítulo à moda anti-
ga: “ou o segredo para se adquirir em pouco 
tempo e com pouco trabalho grande fortuna 
ou completa independência, consagrada ao 
Comércio, Agricultura e Indústrias”.

O autor informava que suas obras po-
diam ser encontradas “nas principais livrarias 
da capital do Brasil: Laemmert, Garnier, Lo-
pes Couto, Alves, etc., em São Paulo, Bahia, 
etc., e em casa do autor, que se encarrega de 
remeter prontamente pelo correio o pedido o 
pedido que lhe for feito, para qualquer parte, 
desde que lhe forem enviados o preço e mais 
1$ [mil reis] de porte”.

A obra mais cara, em “2 grossos volumes”, 
era o pouco humilde Formulário magistral e 
oficial de terapêutica brasileira, que custava 
22 mil reis. O mais barato saía a três mil reis 
(3$000), era Moléstia dos velhos, “obra ori-
ginal, a mais completa que existe no Brasil, 
indispensável a todas as pessoas maiores do 
que 45 anos”. Com essa idade, elas seriam 
consideradas atualmente autênticos brotos.


