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O pior caminho que o Brasil poderá 
adotar para enfrentar a crise cada vez 
mais grave pela qual está passando, 

como um avião colhido por uma pesada tur-
bulência, é o do confronto. Tolerar e até esti-
mular a relação dos opostos é o mérito maior 
do regime democrático.

Mas ele começa a se tornar incerto e não 
sabido quando a manifestação da diversidade 
e da pluralidade abandona as ideias e progra-
mas e passa a ser determinada pelo duelo, que 
acaba por degenerar em violência.

Este era o grande teste das manifestações 
do dia 13. Aqueles que organizara a mani-
festação contra o PT com boas intenções se 
preocuparam em organizar o ato e prevenir 
todos os excessos. Foi uma grande vitória 
conseguirem iniciar e concluir pacificamente 
as passeatas. Além disso, juntaram tanta gen-
te que se tornou impossível reduzi-las a uma 
iniciativa das velhas e novas elites nacionais. 
No mínimo, foi uma criação das classes mé-
dias ampliadas, as mais ativas e influentes da 
sociedade nacional.

POLÍTICA

O governo acabou?
A presidente da república garante que não renunciará. O povo lhe manda um recado 

direto: não a quer mais no comando do país. É possível uma solução negociada para 

esse impasse? Ou é mesmo o fim da hegemonia e do controle do poder pelo PT?
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Por causa das multidões apreciáveis 
ou mesmo recordes que percorreram as 
principais cidades do país e 10% dos mu-
nicípios brasileiros, só uma pessoa ainda 
está relutante em admitir que o governo 
Dilma Rousseff e o Partido dos Traba-
lhadores no topo do poder chegaram ao 
fim: a própria presidente da república.

Ela reafirmou, na véspera das mani-
festações, que não é pessoa de renunciar. 
Continuará defendendo o mandato que 
o povo lhe concedeu pela segunda vez na 
eleição de 2014. A renúncia é um ato pes-
soal. Se ela não quer exercê-lo, ninguém 
pode obrigá-la a praticá-lo – o que não a 
priva de ver a realidade: sua credibilidade 
se exauriu.

A descrença independe de saber se 
ela sabia das falcatruas na Petrobrás, se 
usou conscientemente dinheiro viciado 
na sua campanha, se não desconhecia as 
estrepolias daqueles que nomeava para 
cargos de confiança, dos quais era irre-
nunciável avalista.

Não é só a falta de suporte político 
que mina as bases do seu governo: é que 
ela esgotou suas ferramentas e ardis ad-
ministrativos sem atenuar a crise econô-
mica; antes pelo contrário, só a agravou a 
cada novo movimento.

Como um avião que entrou em para-
fuso, em colapso, como está indo o bóli-
do do governo só vai parar quando se es-
borrachar lá embaixo, no fundo do poço 
dos indicadores ruins ou péssimos que 
emergem da sua incompetência. Será 
preciso esperar por esse momento final 
para começar a recuperar o prejuízo?

De perfil autoritário e auto-suficiente, 
a presidente da república agiu coerente 

com essa crença ao optar pela luta ar-
mada para derrubar a ditadura. Com-
portou-se com dignidade e altivez na 
derrota. Escapou da morte, depois de ter 
passado por torturas.

Livre, não se preparou para usufruir 
o principal da democracia: a possibilida-
de de corrigir os erros através da crítica 
alheia. Sua indiferença ao que acontece 
ao seu redor, mesmo nos mais íntimos 
círculos palacianos, obrigados a conviver 
com sua incontinência verbal, se tornou 
patológica.

Daí até um dos seus homens de con-
fiança, o senador Delcídio do Amaral, 
que ela nomeou líder do governo no Se-
nado e no Congresso Nacional, ter saído 
com uma certeza de sua última tentati-
va de conversar com a presidente: ela é 
uma autista.

Sem base de sustentação política, que 
já lhe falta até no PT, cuja desconfiança 
inicial com seu acolhimento (ela veio do 
PDT gaúcho) se transformou em hostili-
dade, e sem conseguir efeito prático para 
suas medidas administrativas, Dilma não 
percebe o que a um estadista não passa-
ria despercebido: ela precisa tentar pro-
mover a união nacional.

Não dando dinheiro aos partidos e 
cargos aos seus integrantes, mas se colo-
cando inteiramente à disposição de todos 
os segmentos representativos da socie-
dade para adotar os pontos em comum 
em um governo de coalizão em torno de 
programas e projetos capazes de unir os 
opostos e identificar numa plataforma 
comum os desiguais.

Ou seja; realizar a democracia con-
cretamente, indo além de firulas e forma-

lidades sopradas ao seu ouvido pelo pu-
blicitário João Sanatana, hoje na cadeia.

Do contrário, aprofundado o con-
fronto e expandida a violência bipolar, 
talvez passe a faltar até a oportunidade 
para que Dilma Rousseff aceite, afinal, o 
que se recusa a fazer por miopia e estupi-
dez: renunciar.

Como alternativa para a recusa a esse 
ato, enquanto chegavam ao fim as con-
centrações dos opositores, seu governo 
recomeçou um trabalho de busca de 
uma nova imagem. Uma nota curta, em 
contraste com as anteriores, exaltou taci-
tamente o próprio governo, que não uti-
lizou qualquer aparato repressivo contra 
os manifestantes. 

Pelo contrário: pela primeira vez dei-
xou de tentar se defender (o que seria 
impossível) para abrir espaço para quem 
quiser dele fazer parte. Vagas deverão ser 
abertas na administração pública e ver-
bas do tesouro utilizadas para apaziguar 
os aliados que estão assustados.

No entanto, com tantas frentes de 
combate, o governo conseguirá encon-
trar uma forma de se desviar do alcance 
da Operação Lava-Jato, do Supremo Tri-
bunal Federal, do Tribunal Superior Elei-
toral ou do Tribunal de Contas da União 
para chegar a uma sobrevida? Não estará 
apenas se sujeitando a uma hemorragia 
desatada, que atinge diretamente a socie-
dade, sem perspectiva de estancar o san-
gue, que já corre solto?

Talvez haja para o governo mais es-
paço para usar do que para a sociedade. 
Esta, com as manifestações do dia 13, 
deu um recado: para ela, o governo Dil-
ma Rousseff acabou.

O esquema do petrolão por quem o concebeu
Os ministros da Fazenda, Antonio 

Palocci, e Erenice Guerra, que parti-
ciparam dos governos Lula e Dilma, 
receberam propinas em obras do setor 
elétrico, como a hidrelétrica de Belo 
Monte, no rio Xingu, no Pará.

Esta é apenas uma das bombásticas 
revelações feitas pelo senador Delcídio 
do Amaral, ex-líder do PT no Senado, re-
produzidas pela revista Istoé, no segundo 
vazamento do documento de 400 pági-
nas, a que teve acesso exclusivo.

A revista paulista garante que essas 
revelações “formam o mais explosivo 

relato até agora revelado sobre o maior 
esquema de corrupção no Brasil – e ou-
tros escândalos que abalaram a Repúbli-
ca, como o mensalão”.

Seus principais itens:
– O ex-presidente Lula foi o mentor 

do encontro de Delcídio com o filho de 
Nestor Cerveró. O senador seria o in-
termediador de pagamentos à família 
de Cerveró.  De acordo com Delcídio, 
Lula comandou o esquema de paga-
mento. Lula não queria que o ex-dire-
tor da Petrobras mencionasse o esque-
ma do pecuarista José Carlos Bumlai 

na compra de sondas superfaturadas 
feitas pela estatal.

– Delcídio relembrou ainda o Men-
salão. De acordo com o senador, Lula 
e o ex-ministro da Fazenda e da Casa 
Civil, Antonio Palocci, em meados de 
2006, articularam o pagamento a Mar-
cos Valério para que ele se calasse sobre 
o mensalão. O dinheiro, um total de R$ 
220 milhões destinados a sanar uma dí-
vida, segundo Delcídio, foi prometido 
por Paulo Okamotto.

– Lula  “tinha pleno conhecimento 
do propinoduto instalado na Petrobras e 
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Investigação se aproxima de novo alvo: a Eletronorte

agiu direta e pessoalmente para barrar as 
investigações - inclusive sendo o mandan-
te do pagamento de dinheiro para tentar 
comprar o silêncio de testemunhas”.

– Delcídio disse que, atualmente, o 
que mais preocupa o ex-presidente Lula 
é a CPI do Carf. As investigações envol-
veriam seu filho.

6 – Dilma tentou por três ocasiões 
interferir na Lava Jato, com a ajuda do 
ex-ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo. “É indiscutível e inegável a mo-
vimentação sistemática do ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo e da pró-
pria presidente Dilma Rousseff no sentido 
de promover a soltura de réus presos na 
operação”, afirmou Delcídio

– A presidente Dilma articulou a no-
meação de ministros do STJ com o objeti-
vo de favorecer os envolvidos na Lava Jato.

– Dilma teria nomeada para o 
STJ “um ministro que se comprometeu a 
votar pela soltura de empreiteiros já de-
nunciados pela Lava Jato”.

Delcídio teve uma reunião privada 
com a presidente para falar sobre o minis-
tro do STJ. Os dois conversavam enquanto 
caminhavam pelos jardins do Alvorada, 
quando Dilma solicitou que Delcídio, na 

condição de líder do governo, “conversasse 
como o desembargador Marcelo Navarro, a 
fim de que ele confirmasse o compromisso 
de soltura de Marcelo Odebrecht e Otávio 
Marques de Azevedo”, da Andrade Gutier-
rez.   Navarro “ratificou seu compromisso, 
alegando inclusive que o dr. Falcão (presi-
dente do STJ, Francisco Falcão) já o havia 
alertado sobre o assunto”. 

– A presidente fez de tudo “para man-
ter na estatal os diretores comprometidos 
com o esquema do Petrolão”.

– A indicação do ministro Navar-
ro Ribeiro para o STJ tinha o objetivo 
de livrar Marcelo Odebrecht e outros 
empresários.

– Há informações sobre os bastido-
res da compra da refinaria de Pasade-
na. “Dilma tinha pleno conhecimento de 
todo o processo de aquisição da refinaria. 
A aquisição foi feita com conhecimento de 
todos. Sem exceção”. Delcídio disse que a 
presidente sabia que havia um esquema 
de superfaturamento.

– “Diferentemente do que afirmou Dil-
ma Rousseff em outras oportunidades, a 
indicação de Nestor Cerveró para a Dire-
toria Financeira da BR Distribuidora con-
tou efetivamente com a sua participação”. 

– O senador Delcídio do Amaral 
descreve uma operação de caixa dois na 
campanha de Dilma em 2010 feita pelo 
doleiro Adir Assad. Segundo Delcidio, o 
esquema seria descoberto pela CPI dos 
Bingos, mas o governo usou a base de 
apoio no Congresso para barrar a inves-
tigação dos parlamentares.

“Uma das maiores operações de caixa 
dois da campanha de Dilma em 2010 foi 
feita através de Adir Assad. Orientados 
pelo tesoureiro da campanha, José Fili-
ppi, os empresários faziam contratos de 
serviços com as empresas de Assad, que 
repassava os recursos para as campanhas 
eleitorais. Esse expediente foi largamente 
utilizado e o encerramento prematuro e 
sem relatório final da CPI dos Bingos de-
veu-se exclusivamente a esse fato. Quan-
do o governo percebeu que as várias 
quebras de sigilo levariam à campanha 
de Dilma, determinou o encerramento 
imediato dos trabalhos”.

– Delcído diz que os senadores Gim 
Argello (PTB-DF) e Vital do Rego (PM-
DB-PB) e os deputados Marco Maia (PT
-RS) e Fernando Francischini (SD-PR) 
cobravam de empreiteiros para não se-
rem convocados na CPI da Petrobras.

O senador Jader Barbalho reagiu 
às revelações da delação de Delcídio 
Amaral, que o citou como beneficiário 
do esquema de corrupção do petro-
lão, dizendo que a sua relação com a 
corrupção na Petrobrás é zero. Talvez 
seja verdade. O único elo possível dele 
com a organização criminosa forma-
da na estatal é tênue: seria através da 
presença do lobista Jorge Luz em certa 
intermediação.

Paraense de nascimento, mas criado 
no Rio de Janeiro, Luz foi presença nos 
bastidores da transição de Jader para 
Carlos Santos, seu vice, no final do seu 
segundo mandato. Jader se desincom-
patibilizou para concorrer ao Senado 
e Carlos assumiu o governo por nove 
meses. Foi um período de caos e de 
muitas irregularidades.

Mas não é zero a presença de Jader 
no setor elétrico. Como não é zero, mui-
tíssimo contrário, e principalmente, a 
influência do ex-presidente José Sarney 
e de seus protegidos, Édison Lobão e 

Silas Rondeau. Eles formam um núcleo 
que atuou na Eletrobrás e na Eletronor-
te, e está conectada ao desvio de dinhei-
ro da obra da hidrelétrica de Belo Monte 
para financiar, pelo caixa 2, as campa-
nhas do PT e do PMDB nas eleições de 
2010 e 2014. Pode ser que Jader Barba-
lho tenha recebido parte dos recursos 
e na armação que permitiu a vitória de 
um consórcio mais fraco na licitação da 
concessão, seguida pela desintegração 
dessa corporação e sua substituição por 
fundos e empresas federais.

Sintomático dessa engrenagem foi 
a reação do ex-ministro da Fazenda, 
Antonio Palocci. Ele foi apontado por 
Delcídio como integrante de um tri-
ângulo, com Rondeau e a ex-ministra 
Erenice Guerra, pessoa de confiança de 
Dilma Rousseff, que comandava o es-
quema de corrupção em Belo Monte, a 
maior obra do PAC, com custo de 32 
bilhões de reais. Em nota, ele disse que 
o senador deve ter feito referência a ou-
tra pessoa com nome parecido.

O nome é o do seu irmão, o di-
retor de Planejamento e Engenharia 
da Eletronorte, Adhemar Palocci. 
afastado de suas funções quando seu 
nome foi citado na delação premiada 
de Dalton Avancini, ex-presidente da 
Camargo Corrêa, como alguém com 
“algum envolvimento com o rece-
bimento das propinas” nas obras de 
Belo Monte. Ele era diretor e emi-
nência parda na Eletronorte há vá-
rios anos, com todo suporte do PT. 
Sarney e Jader dividiam a outra área 
da Eletronorte.

A investigação na Eletrobrás/Ele-
tronorte talvez possibilite esclarecer 
um dos maiores mistérios da repúbli-
ca: como é que o ex-presidente José 
Sarney, de um Estado que gera pouca 
energia, como o Maranhão, sempre 
foi o maior manda-chuva na Eletro-
norte, deslocando até o morubixaba 
Jader Barbalho, do Pará, que respon-
de por mais de 80% da geração de 
energia da empresa?
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O PT da máfia chegará ao fim?
Todas as acusações que o senador 

Delcídio do Amaral fez no seu acordo de 
delação premiada com o Ministério Pú-
blico Federal são falsas. Ele inventou as 
histórias para se vingar do PT e do seu go-
verno, que não o livrou dos três meses de 
prisão que ele passou em Brasília, flagrado 
na tentativa de eliminar provas de corrup-
ção na Petrobrás e subornar uma das suas 
principais testemunhas, o ex-diretor da 
área internacional, Nestor Cerveró.

Com esses argumentos, o PT procu-
rou desacreditar, de imediato, as declara-
ções que Delcídio fez ao MPF, durante três 
dias de depoimentos, que ocuparam 400 
páginas. O teor do documento foi divul-
gado pela revista Istoé em edição especial, 
no maior “furo” da imprensa desde o iní-
cio da cobertura da Operação Lava-Jato, 
há dois anos.

Se a descida do senador ao inferno não 
tivesse começado em dezembro de 2015, 
quando ele foi preso pela Polícia Federal, 
mesmo estando no pleno exercício de um 
cargo eletivo, no próximo mês Delcídio 
iria completar dois anos como líder do go-
verno. Não apenas no Senado: também no 
Congresso Nacional, que reúne a câmara 
alta e a Câmara dos Deputados. Talvez aí 
permanecesse até o final do mandato da 
presidente, em 2018.

O senador só foi colocado nessa im-
portante função por decisão pessoal de 
Dilma Rousseff, que é a chefe do governo. 
Chefe com mão forte, olhos fechados e 
ouvidos imunes a influências outras que 
não as desejadas por ela mesma. Como 
pode ter errado tão completamente na de-
legação de poder a quem agora chama de 
mentiroso e mau caráter?

A relação de Delcídio com o PT co-
meçou em 2001, quando ele foi secretário 
de infraestrutura do governo de Zeca do 
PT, em Mato Grosso do Sul (mais petista, 
a partir do próprio nome, impossível). O 
polêmico governador mobilizou a má-
quina pública estadual para fazer do seu 
auxiliar, muito pesado eleitoralmente, se-
nador. Sem essa base, o engenheiro jamais 
teria conseguido a vitória, que não lhe 
veio quando tentou ser também governa-
dor em duas eleições seguidas. Na última 
sendo derrotado já no primeiro turno.

O que ele conseguiu foi se tornar um 
importante e muito útil negociador de 
bastidores para o PT, que, agora, além de 
acusá-lo de traidor, o considera um tu-
cano enrustido no ninho do Partido dos 
Trabalhadores. A tucanagem de Delcídio, 

porém, nada teve de política: significou a 
sua passagem de uma bem sucedida car-
reira técnica para a do tráfico de influên-
cia e a montagem de um esquema de cor-
rupção que o tornaria rico rapidamente.

Entre 2000 e 2001, no literal epílogo do 
governo de Fernando Henrique Cardoso, 
ele foi diretor de gás e energia da Petro-
brás. Com dois dos seus gerentes, Nestor 
Cerveró (promovido a diretor da área 
internacional por Dilma) e Paulo Rober-
to Costa (colocado por Lula na diretoria 
de abastecimento, por indicação do de-
putado federal José Janene, personagem 
destacado do mensalão), concebeu a tra-
ma para superfaturar contratos e desviar 
recursos da estatal, através de caixa 2 (e de 
um cartel organizado pelas maiores em-
preiteiras do Brasil).

Esse dinheiro “não contabilizado” 
(como diria o próprio Lula, na tristemente 
famosa entrevista montada em Paris) ser-
viria para os intermediários do pagamen-
to de propina aos políticos que lhes davam 
suporte. O mecanismo entrou em ação na 
passagem da gestão de FHC à de Lula.

Com sua inteligência, capacidade téc-
nica, traquejo político, simpatia e as ca-
racterísticas de bon-vivant, Delcídio agia 
como uma lançadeira de tear, costurando 
acordos, fazendo ligações de interesses, 
indo e vindo de escaninhos nos bastidores 
do poder. Tornou-se líder exatamente por 
desempenhar tarefas e cumprir ordens. 
O que o desgraçou foi a megalomania e, 
como sempre, a certeza da impunidade. 
Em três meses de cadeia perdeu 12 quilos. 
Era o sinal de que estava sofrendo e cada 
vez mais decepcionado. Não era para isso 
que fez o que fez.

Estão comparando-o a Pedro Collor, 
que ofereceu na bandeja da imprensa a ca-
beça do irmão, o então presidente Fernan-
do Collor de Mello (por ironia, conquis-
tando um papel mais destacado agora, no 
petrolão, com a área que lhe foi destinada 
na Petrobrás). Delcídio, porém, é mais do 
que Pedro, muito mais. 

Ele era o militante das alcovas, porões 
e sótãos do poder. Um homem do PT que 
se apaixonou pelo poder, se julgou inal-
cançável pelos pobres mortais e desandou 
a cometer falcatruas, tanto ou mais do que 
os partidos viciados para os quais iria ser-
vir de alternativa sadia.

Ao invés disso, o PT caiou de corpora-
tivismo socialista (na verdade, burocráti-
co) o aparato estatal, como “nunca antes” 
(se Lula pudesse aplicar o seu inefável 

bordão a esse caso), e está conduzindo 
o Brasil à maior crise econômica da sua 
história. Desta vez, tendo como compo-
nente principal não uma causa externa, 
por alguma das crises que estouraram na 
matriz e ecoam na filial, mas por incom-
petência e má fé, por desatino interno.

Ao metralhar verbalmente (ao me-
nos por enquanto) quem era o líder do 
seu governo no parlamento federal até 
três meses atrás, o PT quer mostrar que 
não é o PT de Delcídio do Amaral. Mas 
Delcídio é o PT que se aboletou no poder 
e dele tem que sair – ou cair, por se ter 
tornado uma fruta podre no galho mais 
alto do país.

Não era disso que o Brasil precisava 
neste momento. Mas é o prato feito (e 
péssimo) que, mais uma vez, sua elite 
lhe oferece. Não mais a elite das 500 fa-
mílias que mandam no país desde 1500, 
mas uma nova elite, recrutada nos sin-
dicatos, nas organizações civis, nas uni-
versidades. Gente que antes vivia do seu 
trabalho e aos poucos, na progressão do 
avanço sobre os cargos de mando, passou 
a buscar seus maiores rendimentos em 
outras fontes.

Por que o capítulo atual dessa história 
começa em 2002, na difícil transição do 
desgastado professor de sociologia para 
o carismático líder operário, que se me-
tamorfoseava em Lula, paz & amor para 
atrair a elite (sem jamais conquistá-la), à 
qual dispensaria todas as atenções e daria 
muito mais dinheiro do que ao seu maior 
empreendimento, a inclusão social?

Evidentemente, em primeiro lugar 
porque, afinal, Lula ganhou a quarta elei-
ção presidencial que disputou, numa per-
sistência sem igual na história brasileira (e, 
talvez, mundial). Em segundo lugar, por-
que o fluxo de dinheiro pelos mecanismos 
informais se desviara do caixa partidário 
para bolsos particulares. Surpreendido e 
chocado pela constatação, o prefeito de 
Santo André (e tesoureiro da campanha 
de Lula), Celso Daniel, tentou estancar a 
hemorragia. Acabou assassinado.

Esse desfecho desinibiu os petistas 
no alto do poder, que passaram a se 
lambuzar no mel que, antes, lhes estava 
interditado. Não podia dar outra: o go-
verno do PT sucumbe sobre uma replica 
da Operação Mãos Limpas, que comba-
teu a máfia italiana. A versão brasileira 
terá melhor sorte? É o que se poderá ver 
nos próximos capítulos dessa novela tão 
importante.
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Lula: a grande vítima de uma conspiração?
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva foi vítima da estratégia de “vio-
lência injusta, injustificável, arbitrária 
e ilegal”, montada pela Polícia Federal, 
conforme afirmou em nota o Instituto 
Lula, logo depois do cumprimento da 
ordem judicial? Ou serviu de pretexto 
para uma pirotecnia que se tornou um 
show midiático, conforme se queixou o 
próprio Lula?

Se eles tiverem razão, a condução 
coercitiva do antecessor da atual presi-
dente Dilma Rousseff poderia se trans-
formar em capital político para seu uso 
até 2018, quando tentaria um inédito 
terceiro mandato por eleição direta.

Ao contrário do que disseram os 
lulistas, a condução do ex-presidente 
não foi arbitrária nem ilegal. Ela teve 
origem em mandados expedidos pelo 
juiz Sergio Moro, que preside proces-
sos nos quais Lula é referido, apontado, 
acusado e objeto de indícios de crimes.

É claro que a derradeira tábua de 
salvação de Lula, Dilma e do PT está 
na interpretação política do episódio. 
Os petistas e seus aliados projetam a 
imagem de Lula como o “injustiçado” e 
o “perseguido pelas elites e pela mídia 
golpista”. Mas ela só colará no público 
se as suspeitas que levaram o juiz Moro 
a mandar conduzir um ex-presidente 
da república forem infundadas, frágeis, 
sem provas ou evidências legítimas.

Se o material já existente e o que 
hoje está sendo levado para Curitiba 
forem robustos, esse papel de vítima 
política não prevalecerá. Pelo contrá-
rio, o político que deixou a presidência 
com 80% de aprovação e foi celebrado 
como estadista, “o cara”, será despejado 
para o lixo da história.

Um preço como jamais se imaginou 
que dele seria cobrado, mas com um 
agravante: também a sociedade par-
tilhará a quitação dessa dívida – nin-
guém sabe por qual valor, por quanto 
tempo ainda e em troca do quê.

O Brasil vive um momento raro da sua 
história. Ainda não sabe como defini-lo.

A DECLARAÇÃO 
DO MINISTRO

Com seu modo empolado de se 
expressar, o ministro Marco Aurélio 

Mello, do Supremo Tribunal Federal, 
disse que a condução coercitiva de 
Lula foi uma medida desnecessária. “Só 
se conduz coercitivamente, ou como se 
dizia antigamente, debaixo de vara, o 
cidadão que resiste e não comparece 
para depor. E o Lula não foi intimado”, 
sentenciou ele.

Ao prestar a declaração, provavel-
mente o ministro não lera o manda-
do expedido pelo juiz federal Sérgio 
Moro. A ordem segue a estrita técnica 
aplicada ao caso ao determinar:

“O mandado  SÓ DEVE SER UTI-
LIZADO E CUMPRIDO, caso o ex
-Presidente, convidado a acompanhar 
a autoridade policial para depoimento, 
recuse-se a fazê-lo”.

Ou seja: antes de ser conduzido pe-
los policiais federais que cumpriam a 
ordem judicial, Lula teve a oportunida-
de de aceitar a iniciativa e acompanhá
-los para depor. Não tendo concordado 
(detalhe importante que omitiu na sua 
manifestação), foi executada a alterna-
tiva: obrigá-lo a ir depor.

Significa que a norma processual 
foi cumprida: só depois de intimado, 
o ex-presidente teve que ser levado à 
força por se ter recusado a depor vo-
luntariamente, atendendo ao convite 
para depor.

O juiz adotou ainda outra cautela:
“Consigne-se no mandado 

que  NÃO deve ser utilizada algema 
e NÃO deve, em hipótese alguma, 
ser filmado ou, tanto quanto possí-
vel, permitida a filmagem do desloca-
mento do ex-Presidente para a colhei-
ta do depoimento.

Na colheita do depoimento, deve 
ser, desnecessário dizer, garantido o 
direito ao silêncio e a presença do res-
pectivo defensor”.

O ministro Marco Aurélio desde-
nhou ainda da explicação do juiz de 
que a condução coercitiva de Lula foi 
uma medida tomada para, entre outras 
coisas, evitar a ocorrência de manifes-
tações e confrontos entre militantes 
pró e contra Lula, indagando: “Será 
que ele [Lula] queria essa proteção?”.

Qualquer leigo sabe que os crimes 
em investigação pela Lava-Jato são 
matéria de ordem pública. Dispensam 

conveniências e interesses das pessoas, 
exceto no que se relaciona aos seus di-
reitos legais e constitucionais, que não 
foram violados.

Mais um detalhe: o juiz acolheu o 
argumento do MPF de que a audiência 
anterior para ouvir Lula foi prejudica-
da e precipitadamente encerrada, antes 
de ser iniciada, pelas manifestações de 
petistas e admiradores. Para realizar de 
fato a oitiva, o fator surpresa era neces-
sário à melhor instrução do processo, 
evitando novas iniciativas para pressio-
nar o juízo.

É improcedente a crítica feita por 
Lula em seu pronunciamento na sede 
do PT em São Paulo, logo depois de 
depor, de que “não precisava levar uma 
coerção à minha casa, dos meus filhos. 
Não precisava. Era só ter me comuni-
cado”.  Ele foi comunicado pela diligên-
cia da PF e não aceitou o convite. Ca-
racterizada a intimação, foi conduzido. 
E depois liberado.

Tudo dentro da lei, portanto.
O problema é que Lula, pouco tem-

po atrás, defendeu a inimputabilidade 
de José Sarney, simplesmente por ele 
ter sido presidente. Os ex-presidentes, 
segundo essa lógica, seriam cidadãos 
de classe especial da república brasi-
leira, condição sem qualquer amparo 
legal. Mas uma interpretação oportuna 
a que Lula, sempre um passo adiante, 
plantou para colher agora.

Os desdobramentos do que aconte-
ceu ontem dirão em que terreno essa 
semente foi jogada.

A MENTIRA DE LULA

Há um detalhe fundamental para 
reconstituir a condução coercitiva 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para prestar depoimento à Po-
lícia federal, episódio do dia 4 que já 
entrou para a história do Brasil, por 
sua importância e ineditismo. É pre-
ciso voltar a ela e enfatizá-la didatica-
mente para esclarecer a celeuma que 
provocou.

O juiz Sérgio Moro acolheu o pe-
dido do Ministério Público Federal no 
Paraná para a condução de Lula “sob 
vara”, como se dizia antigamente. Mas 
ressalvou que a utilização do mandado 
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“só será necessária caso o ex-Presiden-
te, convidado a acompanhar à autori-
dade policial para prestar depoimento 
na data das buscas e apreensões, não 
aceite o convite”.

No seu despacho, Moro fez questão 
de enfatizar a sua ordem:

“O mandado  SÓ DEVE SER UTI-
LIZADO E CUMPRIDO, caso o ex
-Presidente, convidado a acompanhar 
a autoridade policial para depoimento, 
recuse-se a fazê-lo”.

Portanto, Lula foi primeiro convi-
dado, o que equivale à sua intimação. 
Tendo se recusado a seguir esponta-
neamente, ao contrário do que afir-
maria poucas horas depois, teve que 
ser levado pela polícia, no cumpri-
mento da ordem judicial. Se não fos-
se a determinação judicial à polícia 
para que ele fosse conduzido de qual-
quer maneira, por vontade própria 
Lula não teria ido depor.

Seguiu constrangido, mas não com 
violência.

Pelo contrário, o juiz de Curitiba 
alertou os executores do seu manda-
do “que NÃO deve ser utilizada alge-
ma e NÃO deve, em hipótese alguma, 

ser filmado ou, tanto quanto possí-
vel, permitida a filmagem do desloca-
mento do ex-Presidente para a colhei-
ta do depoimento”.

Na hora de o ex-presidente depor, 
“deve ser, desnecessário dizer, garanti-
do o direito ao silêncio e a presença do 
respectivo defensor”.

Tudo, portanto, na forma da lei, 
como dizem os advogados. Mas com 
energia, em função do caráter inves-
tigativo da ação, que exigia essa ati-
tude. O MPF a requereu, alegando 
que “em depoimentos anteriormente 
designados para sua oitiva, teria ha-
vido tumulto provocado por militan-
tes políticos”, como ocorreu em 17 de 
fevereiro, no fórum criminal da Barra 
Funda, em São Paulo. No confronto 
entre polícia e manifestantes   contrá-
rios ou favoráveis a Lula, “pessoas fi-
caram feridas”.

O Ministério Público manifestou 
seu receio de que “tumultos equiva-
lentes se repitam”. Daí a surpresa ser 
necessária, para prevenir “as chances 
de ocorrência de eventos equivalen-
tes”. Eles ocorreram, mas tiveram 
mais agressividade e violência do 

que representatividade e expressão. 
Quando começou a mobilização, 
Lula já estava depondo.

Ou, como Moro referendou: “Co-
lhendo o depoimento mediante condu-
ção coercitiva, são menores as probabi-
lidades de que algo semelhante ocorra, 
já que essas manifestações não aparen-
tam ser totalmente espontâneas”.

Ele tratou ainda de esclarecer que 
a tomada do depoimento de Lula, 
“mesmo sob condução coercitiva, não 
envolve qualquer juízo de antecipação 
de responsabilidade criminal, nem 
tem por objetivo cercear direitos do 
ex-Presidente ou colocá-lo em situa-
ção vexatória”.

Convicto, relembrou: “Prestar de-
poimento em investigação policial é 
algo a que qualquer pessoa, como in-
vestigado ou testemunha, está sujeita e 
serve unicamente para esclarecer fatos 
ou propiciar oportunidade para escla-
recimento de fatos”.

Admitiu que essas observações 
seriam “usualmente desnecessárias”, 
mas as fazias porque, envolvendo uma 
autoridade como Lula, se tornaram 
“relevantes”.

Presidente com conta secreta: o caso de Jânio
Jânio Quadros, que renunciou à 

presidência da república em 1961, vol-
tou à vida pública em 1985, se elegen-
do prefeito de São Paulo e derrotando 
Fernando Henrique Cardoso. Dois 
anos depois de ter assumido o cargo, 
prometendo varrer a corrupção da 
maior cidade do Brasil e da América 
do Sul, sua filha o colocou em situação 
constrangedora. 

Dirce (apelido Tutu), que tinha 
uma relação tumultuada com o pai, 
entregou ao vereador Walter Feldman 
(do PSDB) uma carta assinada por 
sua mãe. Dona Eloá revelava na carta 
a existência de uma conta de Jânio no 
Citibank, na Suíça. 

O pai reagiu interditando a filha 
e, segundo versão nunca confirma-
da, constituindo um trust para o qual 
transferiu para outra conta seus depó-
sitos, que somariam dezenas de mi-
lhões de dólares. 

A história foi requentada 22 anos 
depois pela Operação Castelo de Areia. 

A Polícia Federal a desencadeou para 
investigar doações suspeitas da cons-
trutora Camargo Corrêa para políti-
cos. Jânio Quadros foi um dos benefi-
ciados. A empreiteira assumiu toda a 
despesa da s’ua cara hospitalização, até 
a sua morte, em 1992, dois anos depois 
da mulher.

Durante a investigação, a PF gram-
peou uma conversa de Jânio Quadros 
Neto com o advogado Marcos Vilari-
nho sobre o andamento das buscas à 
conta. Jânio Neto caiu no grampo por 

suas relações com o consultor Kurt Pi-
ckel, indiciado pela PF por crimes fi-
nanceiros e também envolvido na pro-
cura da suposta conta de Jânio. 

Esse foi o ponto em que a polícia 
chegou mais perto do crime de corrup-
ção, lavagem de dinheiro, sonegação de 
imposto, evasão fiscal e outras delinqu-
ências praticadas por um presidente da 
república no Brasil. O governo militar 
devassou a vida dos ex-presidentes que 
depôs, cassou ou puniu, como Juscelino 
Kubitscheck e João Goulart, mas não 
conseguiu provas para as acusações de 
corrupção que lhes fez, uma das causas 
(com a subversão) por tê-los punido.

Lula é agora o ex-presidente mais 
próximo de ser levado às barras dos 
tribunais por esses delitos e, even-
tualmente, ser condenado e punido. 
Essa possibilidade acirrou os ânimos 
e criou um ambiente tenso e explosivo 
no país. As paixões, a intolerância e a 
radicalização turvam a compreensão 
do que acontece.
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O delegado da Polícia Federal 
(PF) Luciano Flores, que con-
duziu o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva para prestar depoi-
mento a investigadores da Operação 
Lava Jato, informou, ontem, ao juiz Sér-
gio Moro que Lula disse que só sairia 
do apartamento algemado. Ele só acei-
tou acompanhar os policiais, segundo 
o delegado, após ser aconselhado pelo 
advogado. Desta forma, conforme a PF, 
houve o cumprimento do mandado de 
condução coercitiva expedido pela Jus-
tiça Federal no Paraná.

De acordo com o delegado, a PF 
chegou às 6h à casa do ex-presidente, 
em São Bernardo do Campo. O próprio 
Lula abriu a porta e, segundo Luciano 
Flores, autorizou de imediato que os po-
liciais entrassem para cumprir manda-

do de busca e apreensão. Neste momen-
to, segundo o delegado, foi solicitado a 
Lula que eles deixassem o local o mais 
breve possível para a colheita do depoi-
mento antes da chegada da imprensa, 
ou pessoas que pudessem filmar o ato.

“Naquele momento, foi dito por ele 
[Lula] que não sairia daquele local, a 
menos que fosse algemado. Disse ain-
da que se eu quisesse colher as decla-
rações dele, teria de ser ali” relatou Lu-
ciano Flores. O delegado afirmou que 
não seria possível fazer a oitiva ali por 
questões de segurança, e que havia um 
local preparado para o ato, no aeropor-
to de Congonhas.

“Disse ainda que, caso ele se recusas-
se a nos acompanhar naquele momento 
para o Aeroporto de Congonhas, eu teria 
que dar cumprimento ao mandado de 

condução coercitiva que estava portan-
do, momento em que lhe dei ciência de 
tal mandado”, explicou Luciano Flores.

O delegado disse que, então, Lula 
entrou em contato telefônico com o 
advogado Roberto Teixeira, relatando 
a situação. “Logo depois de ouvir as 
orientações do referido advogado, o 
ex-Presidente disse que iria trocar de 
roupa e que nos acompanharia para 
prestar as declarações”, relatou.

A saída do prédio ocorreu às 6h30 e 
a chegada ao aeroporto de Congonhas 
ocorreu às 7h20. Vinte e cinco minu-
tos depois o advogado Roberto Teixei-
ra chegou e conversou com o ex-pre-
sidente sem a presença dos policiais. 
“Em torno das 8:00 o ex-Presidente e 
os advogados retornaram à mesa onde 
ocorreria a oitiva e disseram que esta-
vam prontos para o ato, sendo dito pelo 
ex-Presidente que iria prestar as decla-
rações necessárias”, diz o documento.

A audiência começou, então às 8h, 
e durou três horas. Segundo a PF, um 
grupo de parlamentares federais che-
gou a bater na porta e forçar a entrada 
durante o depoimento, mas as entradas 
apenas foram autorizadas após a lavra-
tura do termo da audiência.

O delegado relatou ainda que insis-
tiu para que Lula utilizasse a segurança 
da PF para levá-lo a qualquer local em 
que ele quisesse ir, mas que o ex-pre-
sidente dispensou a segurança, saindo 
em veículo próprio.

O depoimento de Lula segundo a Polícia Federal
Segue-se um relato do cumprimento do mandado de condução 
coercitiva do ex-presidente Lula pela Polícia Federal, tendo por base 
matéria publicada pelo portal G-1, da Globo, a partir das informações 
que o delegado Luciano Flores prestou ao juiz Sergio moro.
Desse relato se conclui que Lula, ao contrário do que diria três horas 
depois de assinar o termo de depoimento, não aceitou prestar depoimento 
voluntariamente, como sempre fez. Para depor, teria que ser ouvido na 
sua própria casa, o que, convenhamos, seria um absurdo num processo de 
investigação criminal pela justiça. Se não fosse assim, só sairia algemado. 
Mas o juiz Sergio Moro frisara no mandado de condução que Lula não 
devia ser algemado. O jeito foi consultar o advogado (e compadre) de Lula, 
Ricardo Teixeira, que o aconselhou a ir até o local preparado para ouvi-lo 
com segurança, no aeroporto de Congonhas, e a falar, ao invés de se calar. 
Tática típica de advogado experiente: transformar o réu em vítima.
Segue-se o texto, que não foi contestado por Lula e ninguém do PT.

Lava-Jato: dois anos de uma operação vital
A Operação Lava-Jato completou 

dois anos no dia 17. Talvez nenhum 
juiz tenha dado tantos despachos e 
decisões num único processo em toda 
história do poder judiciário nacional 
quanto Sérgio Moro.

Das suas centenas ou milhares de de-
cisões foram apresentados pelo menos 
413 recursos pelas defesas dos indicia-
dos, réus ou condenados. Apenas 16 re-
clamações da defesa (aproximadamente 
3,8% do total) foram recebidas pela justi-
ça de segundo grau total ou parcialmen-
te, sendo o Supremo Tribunal Federal a 
instância final da maioria dos pedidos.

Foram negados 313 recursos, 76% 
do total. Ainda tramitam pela instância 
recursal 85 habeas corpus, alguns deles 
apresentados ao mesmo tempo em que 
eram protocolados recursos ordinários 
contra as mesmas decisões.

São dados surpreendentes, espanto-
sos e admiráveis. Sob a batuta do juiz 
Sérgio Moro não há lentidão nem pro-
telações. Ele produz com uma veloci-
dade rara e uma firmeza excepcional. 
Suas derrotas não chegam a 4%. Ex-
cluindo-se matéria pendente, suas vi-
tórias representam 96%. Não me lem-
bro de ter existido juiz igual.

Vários dos seus atos são polêmicos e 
geram reações desencontradas. Mas eles 
podem ser consultados pela internet, 
uma prerrogativa única e absolutamen-
te democrática que ele criou e manteve, 
a despeito do desejo de muitos de impor 
segredo de justiça a processos tão graves.

Quem se der ao trabalho de ler o 
que Moro assinou, certamente com 
base nos trabalhos de investigação do 
Ministério Público Federal e da Polícia 
Federal, além dos pareceres dos seus 
assessores, haverá de verificar que ele 
sabe o que está fazendo. E só faz com 
segurança e conhecimento.
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Belo Monte: quanto foi desviado de 25 bilhões?
Os ministros da Casa Civil, Ere-

nice Guerra, que foi uma das princi-
pais conselheiras da presidente Dilma 
Rousseff desde 2013, da Fazenda, An-
tônio Palocci, e das Minas e Energia, 
Silas Rondeau, desviaram 45 milhões 
de reais das obras da hidrelétrica de 
Belo Monte, no Pará, diretamente para 
as campanhas eleitorais do PT e do 
PMDB em 2010 e 2014. Os três minis-
tros tiveram acesso aos R$ 25 bilhões 
aplicados na obra durante o período 
em que integraram o governo.

A informação consta do documento 
de delação premiada do senador Delcí-
dio do Amaral, que foi líder do gover-
no petista no Senado e no Congresso 
Nacional, em nova revelação feita pela 
revista Istoé.

Nas duas disputas presidenciais os 
partidos estavam coligados na chapa li-
derada por Dilma Rousseff. “A propina 
de Belo Monte serviu como contribui-
ção decisiva para as campanhas eleito-
rais de 2010 e 1014”, afirmou o senador 
aos procuradores.

A revista lembra que denúncias so-
bre corrupção nas obras de Belo Monte 
“já haviam sido feitas por outros de-
latores, mas é a primeira vez que uma 

testemunha revela com detalhes como 
funcionava o esquema, qual o destino 
do dinheiro desviado e aponta o nome 
dos coordenadores de toda a operação”.

Os relatos feitos pelo senador, se-
gundo a reportagem, mostram que a 
operação montada para desviar dinhei-
ro público de Belo Monte foi complexa 
e contínua. “Começou a ser arquitetada 
ainda no leilão para a escolha do con-
sórcio que tocaria a empreitada, em 
2010, e se desenrolou até pelo menos 
o início do ano passado, quando a Lava 
Jato já estava em andamento.

Tida como obra prioritária do go-
verno e carro chefe do PAC, Belo Mon-
te era acompanhado de perto pela che-
fia da Casa Civil, onde estavam Dilma, 
então ministra, e Erenice Guerra, se-
cretária executiva”.

A atuação do triunvirato de mi-
nistros teria sido “fundamental para 
se chegar ao desenho corporativo e 
empresarial definitivo do projeto Belo 
Monte”, afirmou Delcídio aos procu-
radores da Lava Jato. Em sua delação, 
o senador explicou que os desvios de 
recursos do projeto da usina vieram 
tanto do pacote de obras civis como da 
compra de equipamentos.

“Antônio Palocci e Erenice Guerra, 
especialmente, foram fundamentais 
nessa definição”, revelou o senador. Ele 
afirmou que as obras civis consumiram 
cerca de R$ 19 bilhões e a compra de 
equipamentos chegou a R$ 4,5 bilhões.

Delcídio, engenheiro por forma-
ção profissional, chefiou as obras da 
hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocan-
tins, também no Pará, entre 1979 e 
1985. Garantiu que em todas as etapas 
da construção de Belo Monte, no rio 
Xingu, houve superfaturamento.

A revista se diz convencida de que 
entre os procuradores que já tomaram 
conhecimento da delação de Delcídio 
“há a convicção de que Erenice era a 
principal operadora do triunvirato, 
uma vez que antes de assumir o cargo 
na Casa Civil trabalhou, ao lado de Dil-
ma, no Ministério de Minas e Energia, 
responsável pelas obras da usina”.

O esquema teria começado a operar 
três dias antes da data marcada para o 
leilão que escolheria o consórcio res-
ponsável pelas obras, em 2010. O gru-
po formado pelas maiores empresas de 
engenharia do país desistiu da disputa.

“Em algumas horas foi constituído 
um novo grupo de empresas que ven-

Esta á a questão: diante desse histó-
rico, como acusá-lo de fazer o jogo do 
PSDB, de ter interesse pessoal na causa, 
de querer se celebrizar tomando Lula 
por escada, de substituir o rigor do julga-
mento por uma subjetividade suspeita?

Se tudo isso fosse verdade, a Opera-
ção Lava-Jato não teria avançado ten-
do contra si alguns dos mais poderosos 
empresários e caríssimos escritórios 
de advocacia por eles contratados para 
defendê-los.

Um STF formado em sua esmaga-
dora maioria nos governos petistas, se 
encontrasse fundadas razões, o teria 
barrado. Não tendo podido fazê-lo, 
agora não pode mais voltar atrás. Refe-
rendou o percurso feito.

A teoria da conspiração é mui-
to fácil de usar, mas até agora não 
dispôs de terreno sólido para lançar 
suas fundações. E isso é grave – por-
que se aproxima o momento em que 
um ex-presidente da república será 

indiciado, deixando de ser testemu-
nha para se transformar em réu, na 
iminência de vir a ser condenado e, 
quem sabe, submetido à pena de pri-
são por corrupção.

Isso não é galardão: é uma chaga e 
uma mácula. Melhor seria se ela fosse 
simplesmente fictícia - e não é. De-
tonará uma crise de desdobramentos 
imprevisíveis. Crise que pode ser de-
vastadora, mas também rejuvenesce-
dora, fortalecedora.

A equipe da Lava-Jato avançou de-
mais, como jamais se imaginou que 
aconteceria. Se não tiver provas para 
sustentar suas teses de acusação já for-
muladas, não apenas se desmoraliza-
rá: lançará no buraco do descrédito os 
agentes públicos encarregados de atu-
ar na repressão a crimes (em especial, 
como novidade na vida institucional 
do país, os de colarinho branco) e 
como fiscais da lei. Será um retrocesso 
na democracia brasileira.

Por outro lado, flagrados como le-
vianos, os homens da maior operação 
anticorrupção da história brasileira pavi-
mentarão o caminho de volta ao poder de 
Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, exatamen-
te quando, para o bem da democracia 
brasileira (e da própria vida econômica e 
social do país), se tornou fundamental a 
alternância no poder político.

Uma era que se exauriu, não só na 
corrupção, mas na incompetência ad-
ministrativa, irá readquirir força arti-
ficial para se manter, sem que se saiba 
aonde levará a nação. Tendo esgotado 
tudo que podia fazer, sobraram proble-
mas e mais problemas para serem resol-
vidos - certamente, de outra maneira.

O momento é grave. Tão grave que 
dispensa fanatismos, idiotias, cientifi-
cismo barato e voluntarismo cego. De 
várias alternativas de rumos, a maioria 
delas é ruim – e se tornará inevitável 
se os brasileiros se deixarem levar por 
conversa fiada e falsos profetas.
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ceu o leilão, tendo sido a única propos-
ta apresentada”, afirmou o senador. En-
tre essas empresas estavam a Queiroz 
Galvão, Galvão Engenharia, Contern, 
JMalucelli, Gaia Engenharia, Cetenco, 
Mendes Jr Trading Engenharia e Ser-
veng-Civilsan.

Alguns meses depois da realização 
do leilão, várias empresas que dele não 
participaram, se tornaram sócias do 
empreendimento e contrataram como 
prestadoras de serviço as empresas do 
consórcio vencedor.

Com essa operação, as maiores 
empreiteiras passaram a mandar na 
construção sem se submeterem às re-
gras impostas nas licitações convencio-
nais. Durante as campanhas eleitorais 
aumentava o valor das propinas e por 
isso as empresas recorriam a “claims”, 
instrumento usado para readequar va-
lores de contratos.

“Os acordos com relação aos claims 
eram uma das condições exigidas para 
aumentar a contribuição eleitoral das 
empresas”, explicou Delcídio. O se-
nador destacou ainda a existência de 
várias ilicitudes envolvendo o forneci-
mento de equipamentos para a usina 
de Belo Monte.

De acordo com ele, houve uma enor-
me disputa entre fornecedores chineses, 
patrocinados por José Carlos Bumlai 
(o pecuarista amigo do ex-presidente 
Lula), e fabricantes nacionais, entre eles 
Alston, Siemens, IMPSA e IESA.

“O triunvirato agiu rapidamente de-
finindo os nacionais como fornecedores, 
tudo na busca da contrapartida, revelada 
nas contribuições de campanha”, denun-
ciou Delcídio. Pelo lado das empresas, 
segundo Delcídio, o principal negocia-
dor de Belo Monte foi o empreiteiro Flá-
vio Barra, da Andrade Gutierrez..

No anexo sete de sua delação, o 
senador Delcídio do Amaral deta-
lhou o esquema de corrupção arma-
do na construção de Belo Monte. Diz 
que José Carlos Bumlai participou 
das operações, mas que todo o esque-
ma foi coordenado mesmo pelos ex-
ministros.

O maranhense Silas Rondeau, 
apoiado por José Sarney, fora presiden-
te da Eletronorte e da Eletrobrás, antes 
de assumir o ministério das Minas e 
Energia, sempre com o endosso do ex
-presidente, que mandava no setor.

O Brasil todo vive uma crise pro-
funda, talvez a maior da sua história, 
pelo menos a republicana. A imprensa 
não podia estar fora desse torvelinho. 
Pelo contrário: entrou de cabeça no 
chafurdamento e nele se aprofunda 
cada vez mais, como acontece na co-
bertura da Operação Lava-Jato.

A grande hidrelétrica começará a produzir
No dia 15, ficou de entrar em opera-

ção a primeira turbina da casa de força 
principal da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu, projetada para ser a tercei-
ra maior do mundo, ao custo - até agora 
- de 32 bilhões de reais. Ela tem capaci-
dade de gerar 611 megawatts, quase o 
dobro do consumo de energia de Belém, 
com seus 1,5 milhão de habitantes.

Há mais 17 para entrar em funciona-
mento até 2019, uma a cada dois meses, 
quando a usina atingirá sua potência ple-
na, de 11,2 mil MW, 40% a mais do que 
Tucuruí, no rio Tocantins, até lá ainda a 
terceira maior do mundo.

Quatro dias depois, no dia 19 deste 
mês, outro tipo de turbina será ativada 
na casa de força secundária. É uma turbi-
na bulbo, de funcionamento  horizontal 
e não vertical, como as outras. Signifi-
ca que precisa de pouca água e por isso 
dispensa a grande queda necessária para 
acionar as pás de uma turbina conven-
cional. As turbinas bulbo são acionadas 
por uma queda quatro vezes menor.

As seis máquinas desse tipo em con-
junto irão gerar apenas um terço da po-
tência de uma única das 18 turbinas da 
casa de força principal, que será respon-
sável por 98% da geração de Belo Monte. 
Cada uma delas precisa de 750 mil litros 

de água por segundo, volume equivalen-
te a toda a vazão do Xingu no período de 
maior estiagem.

Como os dois reservatórios de água, 
já formados, ocupando área de 516 qui-
lômetros quadrados (seis vezes menos do 
que o lago artificial de Tucuruí), não su-
portam a demanda plena da hidrelétrica, 
sua potência firme (aquela disponível em 
média no ano inteiro) baixará para apenas 
40% da capacidade instalada, ou 4,7 mil 
MW. O desejável está acima de 50%.

Esses números grandiosos e com-
plexos se apresentam como suficientes 
para considerar simbólica ou inútil a 
nova ação civil pública ajuizada on-
tem pelo Ministério Público Federal. O 
MPF quer paralisar emergencialmente 
o barramento do rio por agravar a sua 
poluição do rio e o lençol freático de 
Altamira com esgoto doméstico, hos-
pitalar e comercial.

A situação se tornou gravíssima por-
que a condicionante de implantação de 
saneamento básico, que evitaria esse im-
pacto, até hoje não foi cumprida. O MPF 
lembra que as licenças ambientais, assim 
como as propagandas da Norte Energia 
e do governo federal se comprometiam 
atender integralmente as necessidades de 
saneamento da cidade antes de a usina 

ficar pronta. Mas Altamira continua sem 
sistemas de esgoto e água potável.

Pelos prazos do licenciamento, a con-
cessionária de energia, que venceu a li-
citação para a obra em 2010, deveria ter 
entregado sistemas de fornecimento de 
água potável e esgotamento sanitário no 
dia 25 de julho de 2014, o que não fez. 
Mesmo assim conseguiu junto ao Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente liberar 
a operação da hidrelétrica e o barramen-
to do Xingu no final do ano passado.

Na extensa ação, o MPF argumen-
ta, com razão, sobre a exiguidade de 
tempo que resta para a Norte Energia 
cumprir todas as muitas condicionantes 
do licenciamento e fazer no curto espa-
ço de seis meses o que não realizou em 
quase seis anos. Ainda mais quando a 
obra já está em desmobilização, tendo 
dispensado milhares de empregados, e 
está prestes a começar a funcionar, com 
atraso de um ano em relação ao crono-
grama original, mas muito mais rápido 
do que se imaginava.

Vai prevalecer a força do governo fede-
ral, que quer a usina em atividade imedia-
tamente, impondo o fato consumado sobre 
todas as razões de direito dos que ficarão 
em Altamira depois que mais esta ilusão de 
progresso se tiver desfeito de vez?
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Ainda há uma saída para salvar o governo?
Depois que o Supremo Tribunal Fe-

deral considerou inconstitucional a sua 
permanência na chefia do ministério 
da justiça, Wellington Silva decidiu que 
era melhor continuar como procura-
dor do Estado da Bahia, cargo vitalício 
que ocupa há 25 anos.

É incompatível o exercício simul-
tâneo das duas funções, decidiu o STF, 
por 10 votos contra um único, do mi-
nistro Marco Aurélio Mello. Ao endos-
sar o voto do relator, ministro Gilmar 
Mendes, Luiz Roberto Barroso, um dos 
que subiu à corte por indicação do go-
verno petista, repetiu um princípio já 
antigo (republicano, para usar o jargão 
da temporada), mas constantemente 
esquecido:

“Quem exerce função de Estado 
não pode exercer de governo. Função 
de Estado exige distanciamento crítico 
e imparcialidade. Função de governo 
exige lealdade e engajamento”.

O sempre imprevisível (sobretudo 
quando diante das câmeras e holofo-
tes) ministro Marco Aurélio, às vezes 
intransigente defensor de princípios 
e formalidades legais, desta vez esta-
va de olho na conjuntura. Ele admitiu 
ter discrepado dos seus pares porque a 
decisão agravaria a atual crise política 
brasileira, “já sem precedentes”.

A ministra Carmen Lúcia, que 
em setembro assumirá a presidência 
do Supremo, certamente tratando de 
varrer as cinzas que seu antecessor, 
Ricardo Lewandowski,  deixará, deu-
lhe a resposta devida: “Se os tempos 
estão difíceis, [que o governo] não 
faça estripulia”.

Pois quanto mais 
os tempos se compli-
cam, mais o governo 
faz estripulias. Não 
por molecagem ou 
instinto bélico: por 
pura incompetên-
cia, desorientação e 
despreparo. Parece 
que só Dilma Rou-
sseff ainda acredita 
em Dilma Rousseff 
e, por isso, reluta em 
dar consequência a 
uma constatação que 

une gregos e brasileiros: seu governo 
acabou (como acabou, para fazer um 
paralelo mais próximo, o de Alfonsin 
na Argentina, apesar do papel histórico 
do presidente portenho e do seu cur-
rículo, tão bom que ele pediu o boné 
antes do tempo aprazado por seu man-
dato e foi ouvir seus tangos).

A presidente já sabia que se o STF 
fosse provocado, decidiria contra a 
permanência do procurador baiano, 
como fez de forma categórica. Por que 
assumir esse risco desnecessário? Por-
que assim o quis o mais novo todo-po-
deroso do Planalto (no perigoso lugar 
de José Dirceu), o também baiano Jac-
ques Wagner. Tão novo que, diante das 
últimas revelações, lhe restou o título 
de homem forte da mais fraca das pre-
sidentes da república brasileira. Um 
autêntico anacoluto.

Felizmente para ele, 
o ex-ministro, José 
Eduardo Cardozo, 
foi mandado para 

um forte protegido, 
a Advocacia Geral da 
União, de onde cer-

tamente não há mais 
de querer sair agora, 
quando sua cabeça 

deve ter sido pedida a 
prêmio por ninguém 
menos do que Luiz 

Inácio Lula da Silva.
A animosidade entre os dois, que 

remonta a muito tempo, explodiu com 
o episódio do vazamento da delação do 
senador Delcídio do Amaral. Segundo 
já é voz corrente dentro do PT (e fora 

dele), a indiscrição é de responsabili-
dade do então ministro, que repassou à 
sua namorada, a jornalista que assinou 
a matéria na edição extra da revista Is-
toé da semana passada, o documento.

Deu-lhe a grande façanha jorna-
lística dos últimos dois anos, mas não 
quis apenas agradá-la, a se confirma-
rem as versões em curso. Ele cumpriu 
ordem superior. De quem? Provavel-
mente da presidente da república. Ou 
ela o teria premiado com o posto na 
AGU, quando Lula e a parte dominante 
do PT o queriam no quinto dos infer-
nos, se ele tivesse traído sua função de 
governo, que “exige lealdade e engaja-
mento”, como bem lembrou o ministro 
Roberto Barroso?

Lula é suficiente experiente e com-
petente em política para fazer a corre-
lação. Dilma, vários degraus abaixo dele 
no métier, ainda assim não ignora esse 
convencimento do seu patrono e padri-
nho (agora, também, padrino). Como, 
então, pode haver o entendimento entre 
eles para que Lula ingresse no ministé-
rio apenas como nova trincheira para 
enfrentar os processos da Lava-Jato, 
lá se encolhendo, fingindo de morto e 
apostando na lealdade permissiva dos 
ministros do Supremo chancelados pelo 
PT? É demais, mesmo para São Lula, o 
mais honesto dos homens e o maior dos 
presidentes do Brasil.

Não seria apenas a sacramentação 
“por dentro” (conforme o linguajar 
dos petrolões e mensalões de ontem 
e de sempre nos escaninhos do poder 
nacional) do fim do governo Dilma, 
mas de tudo que a acompanha e dela 

depende. Um fim de 
cujos desdobramen-
tos ainda não se pode 
ter qualquer ideia se-
gura. O processo se 
tornou flagrantemen-
te autofágico, mas, 
como se sabe muito 
bem, pode desenca-
dear antropofagias 
inimagináveis.

A crise é, agora, 
do tamanho do Bra-
sil. Ele que trate de se 
cuidar.

Novo front
Iniciei neste dia 13, ainda em caráter experimental, de sonda-

gem, uma nova experiência através da internet: vídeos que irei 
gravar para tratar de questões da Amazônia de hoje e do passa-
do. Serão como micro-palestras, a primeira das quais já pode ser 
acessada pelo youtube no endereço /www.youtube.com/watch?-
v=6ZsKRsIoVJA. O primeiro testemunho é sobre a cabanagem, 
que também será o tema dos próximos capítulos.

Espero a visita do leitor, a sua crítica e as suas contribuições. 
Espero alcançar principalmente os leitores mais jovens, que estão 
se afastando dos livros e dos textos escritos.
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Jornalismo de aluguel e a crise brasileira
A revelação das entranhas da parte 

do poder mais alto do país envolvida a 
partir da corrupção organizada e sis-
temática na Petrobrás deixa nua uma 
imprensa que integra esse mesmo po-
der. Desviando-se dos compromissos 
com a opinião pública e dos deveres 
de ofício, passou a fazer parceria com 
todos os lados de todos os balcões da 
parte de cima da pirâmide social.

De tal maneira que uma nova for-
ma de CPI, a Comissão Popular de 
Inquérito, devia aproveitar a lavagem 
geral de roupa suja para testar a alvura 
(ou a sujeira) da imprensa nacional.

O último capítulo dessa guerrilha 
marginal à cobertura dos fatos foi 
provocado por um comentário que o 
jornalista Paulo Nogueira, ex-editor 
da revista Veja, publicou no seu blog 
Diário do Centro do Mundo.

Vou reproduzir tudo que ele es-
creveu, mas intercalando-o seu texto 
(em itálico) com meus comentários, 
em negrito.

O mais novo escândalo sexual de 
Brasília envolve a diretora da IstoÉ 
em Brasília, Débora Bergamasco, que 
abandonou o marido, o jornalista 
Marcelo Moraes, diretor do Estadão, 
também em Brasília, para ir viver com 
José Eduardo Cardozo, então ministro 
da Justiça.

Que fatos transformaram um 
acontecimento privado em “escân-
dalo sexual”? Por que tão ostensiva 
e diretamente sexual e não amoroso, 
privado, sentimental?

Se há o escândalo, é porque ainda 
ecoa a divulgação do fato. Quando 
isso ocorreu? Onde apareceu o regis-
tro de comentários a respeito?

Por que o tom inflamado do au-
tor, que o coloca na defesa do mari-
do abandonado e na acusação à mu-
lher que encontrou um novo amor 
(Caso? Amante? Ricardão? Que mais 
expressão chula se haverá de usar?)

Débora, antes de ser da IstoÉ, pas-
sou uma temporada chefiando a as-
sessoria de imprensa do Ministério da 
Justiça, ironicamente indicada pelo 
marido, que foi obrigado a tirá-la do 
Estadão por conta de sua ação errática 
como repórter.

Novamente o posicionamento 
parcial de Paulo Nogueira contra a 
ex-mulher do ex-marido. Este des-
confiava já do envolvimento de sua 
esposa com o ministro? Por que, en-
tão, a puniu tomando por base sua 
“ação errática como repórter”? O 
que o autor do texto quis dizer com 
a expressão? 

Ela errava sempre ou tão fre-
quentemente quando produzia suas 
matérias para o jornal do qual era 
contratada que pode ser classificada 
de errática (ou, na lingua-
gem coerente com o estilo 
do blog, ao menos neste 
assunto, “burrática”?).

Na IstoÉ, Débora foi 
autora de uma entrevista 
com Cardozo, de quem já 
era namorada, chamada “A 
resposta de Cardoso”, feita 
para isentá-lo das respon-
sabilidades em relação à 
atuação da PF.

Um verdadeiro jor-
nalista informaria os 
seus leitores sobre a data do início 
do namoro e como ele evoluiu até a 
cumplicidade profissional entre os 
namorados.

Hoje, Débora Bergamasco publica 
com exclusividade a delação premiada 
de Delcídio Amaral, que provavelmente 
ela já tinha em mãos, graças a sua liga-
ção com Cardozo.

Que provas ou evidências tinha 
Nogueira para dar à sua suspeita o 
grau de probabilidade que aponta 
contra a colega de profissão, de ime-
diato, no mesmo dia em que a revista 
circulou com a reportagem dela? 

Qualquer jornalista minima-
mente profissional suscitaria ou-
tra hipótese, se seu propósito fosse 
apenas o de bem informar o leitor: 
que Débora divulgou logo que teve 
o documento, assinado apenas duas 
semanas antes.

Afinal, ele lhe proporcionou o 
maior “furo” da sua carreira, de tal 
impacto que pode lhe assegurar um 
prêmio Esso neste ano, ou equivalente.

É uma matéria que, apesar de não 
ter uma única prova que não sejam as 

falas de, levanta denúncias graves con-
tra Lula e Dilma, e a autora é atual mu-
lher do atual Advogado Geral da União.

A matéria era sobre a delação 
premiada do ex-líder de Dilma no 
senado e no congresso nacional. 
Se a jornalista fosse ampliá-la para 
comentários, análises, checagens e 
etc., lhe tiraria o grande valor do-
cumental. A repórter não tinha que 
verificar se o que o senador Delcídio 
do Amaral procedia ou não. Bastava 
a certeza de que aquele documento 

era a reprodução da sua 
delação premiada. 

O ministro Teori Za-
vascki a confirmou quando 
anunciou que decidiria so-
bre a sua homologação ou 
não nos próximos dias e que 
até lá o Ministério Público 
Federal lhe deveria prestar 
contas sobre a investigação 
sobre o vazamento da dela-
ção premiada.

Paulo Nogueira acu-
sou a colega de um delito 

que não provou. O que provou com 
seu texto foi que ele próprio praticou 
esse delito.

O grande jornalismo (no senti-
do de o mais célebre e famoso) que 
se pratica hoje no Brasil da elite é 
isso mesmo: uma vergonha. Uma 
vergonha que tem utilidade ao abrir 
os esconderijos da informação ma-
nipulada para os jornalistas, que, 
felizmente, ainda não esqueceram 
que existem para servir à sociedade 
e não se servir dos seus instrumen-
tos de poder em benefício pessoal, 
grupal ou corporativo.

O verdadeiro jornalismo apro-
veita as informações, como as de 
Paulo Nogueira, como material para 
responder a uma questão mais atu-
al: como Dilma Rousseff conseguirá 
conciliar a presença de Cardozo ao 
seu lado (já na Advocacia Geral da 
União) depois dessa inconfidência 
do dono do blog, com a reaproxima-
ção de Lula? Ela continuará a servir 
a dois senhores, da sua forma ataba-
lhoada e sem rumo de governar este 
grande país?
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memória
COTIDIANOdo

GETÚLIO

Na coluna diária que es-
crevia na Folha do Norte, a 
Ronda Política, assinando
-a com as suas iniciais (C. 
M.), Cavaleiro de Macedo 
registrou o recebimento 
de um telegrama que meu 
pai, Elias Pinto, lhe passou 
de Porto Alegre, em janei-
ro de 1951, menos de duas 
semanas antes da posse 
de Getúlio Vargas como 
presidente constitucional 
do Brasil, eleito pelo voto 
popular no ano anterior. A 
posse do ex-ditador do Es-
tado Novo ocorreria no dia 
31 de janeiro. 

Elias comunicava Cava-
leiro que no dia seguinte es-
taria em São Borja, na fron-
teira do Rio Grande do Sul, 
de onde sairia para a soleni-
dade na capital da repúbli-
ca, que ainda era no Rio de 
Janeiro. Seria o seu segundo 
encontro com Vargas. O pri-
meiro foi em Santarém, na 
campanha eleitoral. Getúlio 
vinha de Belém e prossegui-
ria para Manaus.

Como secretário da pre-
feitura municipal (que só 
tinha um secretário), Elias 
Pinto saudou o presidente, 
em nome do prefeito, Ader-
bal Caetano Correa, que era 
avesso a discursos. Pediu ao 
presidente que garantisse o 
beneficiamento da juta, in-
troduzida na região por imi-
grantes japoneses, que era 
vendida em estado natural. 
O candidato prometeu aten-
der a reivindicação, se fosse 
eleito. Deixou um cartão 
manuscrito como garantia. 
E cumpriu sua palavra.

Numa primeira audiên-
cia determinou ao Banco 
do Brasil que financiasse o 
empreendimento, Num se-
gundo encontro, autorizou 
a importação das máquinas 
da Inglaterra. E assim nas-
ceu a Fiação e Tecelagem de 
Juta de Santarém, a Tecejuta, 
para industrializar a matéria 
prima. Getúlio cumpria, 
no distante e isolado Bai-
xo-Amazonas, seu compro-
misso de fortalecer as bases 
industriais do Brasil.

ACORDEONISTAS

A Academia de Acor-
deon Prof. Alencar Terra, 
“estabelecimento de ensi-
no artístico que se ufana 
à concretização de obras 
verdadeiramente magnífi-
cas e patrióticas”, formou 
22 acordeonistas em 1956. 
Pelos nomes das novas ins-
trumentistas, dá para perce-
ber que era o must da épo-
ca entre as socialites: Alice 
Maneschy, Cléa Gabilanes 
correia Pinto, Cléa Menezes, 
Emília Maia Roso, Fernanda 
Maia, João Naif Daibes, Jo-
aquina Figueiredo, Lindal-
va Santana, Lúcia Obadia, 
Maureen Santana, Marily 
Velho (que também era exí-
mia pianista), Mary Mansur, 

Maria Odete Lamy, Maria 
Erotildes Maneschy, Ocire-
ma Azevedo Santos, Onei-
de Mara Rego, Rosa Gomes 
Fernandez, Sílvia Mara Bra-
sil, Sulamita Xavier, Tereza 
de Jesus Simões, Tereza Ta-
vares Branco e Uliana Al-
meida. Os formandos com 
direito a fotos em toda uma 
página de jornal.

CINEMA

A firma Cardoso & Lo-
pes tinha quatro cinemas 
(de rua): Moderno, Inde-
pendência, Art e Vitória. 
Em 1962 organizou um fes-
tival de filmes “selecionados 
e inéditos das conceituadas 
marcas  Art Filmes, Pelmex, 
RKO, França Filmes, Walt  
Disney, Allied Artists e 
Herbert Richers”. O último 
era o produtor “dos melho-
res filmes nacionais e dos 
melhores e mais atualizados 
complementos nacionais”, 
embora às vezes chegassem 
a Belém com mais de um 

mês de atraso em relação 
aos acontecimentos a que 
se reportavam. Ainda as-
sim, o cinema era a maior 
diversão.

ADVOGADOS

Alguns dos principais 
escritórios de advocacia 
em atividade em Belém, em 
1963: Cléo Bernardo, João 
Francisco de Lima Filho, 
José de Ribamar Alvim Soa-
res, Foncesa (integrado por 
Álvaro e Orlando Fonse-
ca, e Miguel Rocha), Ferro 
Costa (Clóvis Ferro Costa, 
Roberto Santos, Luiz Carlos 
Nogueira e Alcindo Barbo-
sa), Carlos Zoghbi, Pedro 
Bentes Pinheiro/Nessima 
Simão Tuma, Célio Melo, 
Egídio Sales (Propercio 
Oliveira Filho e Carlos Pla-
tilha), Aurélio do Carmo 
(Wilson Ribeiro e Pádua 
Costa) e Valente do Couto 
(Alberto Valente do Couto 
e Rucardo Borges Filho).

PROPAGANDA

Nilo Franco candidato
Numa época em que os jornalistas 

estavam a um passo da política sem dar 
esse passo, o cronista Nilo Franco, de 

A Província do Pará, se candidatou a 
vereador pelo PSD (o partido de Magalhães 

Barata, que morrera três anos antes), na 
eleição de 1962. Continuou a ser apenas 

jornalista e um amigo como poucos.
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ANÚNCIOS

Em 1964 ainda havia barraca 
para alugar na avenida Marquês 
de Herval, na Pedreira, que agora 
é avenida-bosque, com grandes 
prédios às suas margens.

Na mesma página de peque-
nos anúncios da Folha do Norte, 
a Autoviária Paraense comuni-
cava que estava capacitada para 
atender fretes “para pic-nics, 
excursões, viagens ao interior e 
aeroporto, em ônibus Pulman 
de luxo”.

O Depósito Jaguaruana ofere-
cia redes importadas diretamente 
de fabricantes cearenses: Jaguari-
be, Jaguaruana, Santa Eliza, Maria 
Bonita e Fustão Familiar, Prince-
sinha “e outros tipos especiais”.

A Copiadora Hélius, que fi-
cava na Padre Eutíquio, garantia 
“sigilo, rapidez e perfeição” nas 
cópias heliográficas (antepassado 
das xerocópias) que fazia, além de 
uma comodidade: mandava apa-
nhar e entregar o produto.

Uma família com residên-
cia na 14 de Março  queria uma 
empregada que fosse “sadia e 
asseada”, prometendo, por isso, 
“pagar bem”.

Alguém que morava na Con-
selheiro Furtado, entre Quintino 
e Generalíssimo, estava vendendo 
nada menos do que uma motoci-
cleta Harley-Davidson de 28 HP, 
750 cilindradas, toda equipada. 
Quem seria?

Buscava-se uma menina, de 9 
a 12 anos, “para tomar conta de 
uma criança”.

Também uma pessoa “de certa 
idade, para fazer compania a um 
casal sem filhos”, na travessa Cari-
punas, no Jurunas.

De um “rapazinho para servi-
ços domésticos”.

E de um sapateiro “para meni-
na-moça e ballet”.

O escritório dos advogados 
Orlando Bitar e Aderbal Meira 
Matos estava vendendo terreno 
no Loteamento Jardim Esmeral-
da, “à margem direita da Estrada 
de Ferro de Bragança, entre os 
kms. 8 e 9”.

BOATE

A boate do Automóvel Clube, no último andar 
do edifício Palácio do Rádio, na avenida Presidente 
Vargas, foi inaugurada em outubro de 1962, época 
de ouro das festas dançantes em Belém. A primeira 
apresentação foi da orquestra de Orlando Pereira, 
que inaugurou os novos instrumentos musicais ad-
quiridos especialmente para a ocasião: vibrafone, 
guitarra havaiana e contrabaixo eletrônico.

FOTOGRAFIA

A máquina datilográfica
Hoje o equipamento é o computador. Em 1962, era uma máquina 
de datilografia, como esta Remington Rand, que o padre Lourenço 

Bertolusso ganhou, no sorteio que a Livraria Globo realizava 
todos os meses. A máquina foi entregue pelo gerente da empresa, 
Altino Pinheiro (conhecido como Kid Belo na academia de boxe 
Joe Louis, onde desenvolvia seus dotes de lutador). O padre foi o 

espírito, o animador e o dínamo da Escola Salesiana do Trabalho, 
na Sacramenta, em Belém, para onde a datilográfica foi levada.

RESTO

Em 1962, quando comple-
tou 10 anos de funcionamento, o 
BNDE (ainda sem o S) somava 45 
bilhões de financiamentos. Para 
a região norte foram destinados 
0,4% desse total. Para o Centro-
Sul foi a parte maior do bolo, qua-
se 76%. Ontem como hoje.
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Cartas
Lava-jato

Os operadores de direito es-
tão insatisfeitos com o ordena-
mento processual adotado pelo 
Juízo, Ministério Público e po-
liciais da esfera federal no caso 
de seus clientes famosos, emba-
raçados nas fraldas da Operação 
Lava-Jato, objeto da matéria de 
capa do Jornal Pessoal n. 601, 
da segunda quinzena de janeiro. 
Trata-se, na realidade, de uma 
queixa procedente, pois os nos-
sos grandes causídicos – com 
seus escritórios ostentando no-
mes quilométricos - defensores 
de pessoas distinguidas na socie-
dade, sempre tiveram os pleitos 
acolhidos e, até mesmo, muitos 
recepcionados ainda que, com 
alguma inconsistência. Portan-
to, a assoada provocada tem ca-
bimento e continua a provocar 
engulhos (nos dois sentidos), 
vendo seus clientes enjaulados e 
seus recursos encontrando a re-
sistência do Dr. Moro e seu gru-
po. Não resta dúvida ser um fato 
inusitado e não se sabe quanto 
tempo isso vai perdurar.

Mas o importante é que o 
texto deixou escancarado um 
fato inédito nesses quinhentos 
anos de vida brasileira. Proces-
sar e trancafiar empresários de 
peso e alguns políticos era algo 
ainda impensável neste país do 
escrivão Pero Vaz de Caminha 
(embora em alguns Estados 
a prática da impunidade seja 
corriqueira). E a denominada 
Operação Lava-Jato está levan-
do a sério sua missão. Porém, 
decorrido quase dois anos des-
sa iniciativa, hoje isso deve ser 
anunciado com certa cautela, 
porque há indícios de “furos” 
nos processos concernentes ao 
que a técnica jurídica chama de 
“delação premiada”. 

Segundo veio ao conheci-
mento público, das 40 assinadas, 
sete estão sob suspeita e em três 
o Ministério Público já instau-
rou processo para cancelá-las. 
Há casos em que os delatores 
não apresentaram documentos 
comprobatórios dos respectivos 

crimes delatados. É um péssimo 
prenúncio, pois sugere que se 
caminha para a inviabilidade, e 
neste caso pode tomar o mes-
mo destino de outras operações 
importantes, com nomes suges-
tivos e que tratavam de crimes 
ligados a empresários e políticos 
de expressão nacional, como as 
antigas: Banestado, Castelo de 
Areia Farol da Colina, etc.

A propósito, comenta-se 
que a Lava Jato é o maior antro 
de corrupção jamais visto nesta 
nação. Exagero demais, com o 
perdão da redundância. O caso 
Banestado, cuja finalidade era a 
de investigar que destino tomou 
cerca de 124 bilhões de dólares 
(valores de 1996/2002), manipu-
lados pela fina flor da elite em-
presarial, banqueiros, políticos e 
doleiros de vários matizes, entre 
eles, Alberto Youssef, com todas 
as letras! Detalhe, o juiz Sérgio 
Moro compartilhou das inves-
tigações. Segundo o pronun-
ciamento do senador Roberto 
Requião, do Paraná, “lá estão os 
fios da meada. lá estão os nomes, 
todos os nomes. a nomenklatu-
ra toda. lá está a tecnologia da 
corrupção, da fraude, do roubo, 
da sonegação. da malversação, 
da propina, dos trambiques, das 
concorrências e compras vicia-
das, superfaturadas”.

Faz-se questão de citar esse 
fato passado da criminologia 
brasileira, também para deixar 
evidente que o trabalho execu-
tado pelos escritórios de advo-
cacia e/ou profissionais liberais 
contribuiu no sepultamento 
desse importante episódio. Nos 
dias atuais, conforme se frisou 
linhas atrás, os requerimen-
tos tomados em defesa de seus 
clientes não encontram a mes-
ma recepção de antanho. O que 
mudou? Os códigos? A legisla-
ção? A CF? 

Não houve mudanças nas 
leis processuais, simplesmente 
o juiz Sérgio Moro resolveu se 
basear na teoria da Operação 
Mãos Limpas, executada pela 
justiça italiana, cuja premissa, 
em linhas gerais era a seguinte: 
definir um novo centro de po-
der; combater o sistema político 

tradicional, forma-
do pelas oligarquias 
nacionais, o esque-
ma empresarial e 
o sistema jurídico 
convencional.

Segundo o jor-
nalista Luís Nassif, 
o dr. Sérgio Moro, 
com base no pro-
cesso da Operação 
Mãos Limpa ita-
liana, elaborou um 

documento, em 2004, sob o 
qual assentou as diretrizes do 
seu atual trabalho. O fulcro da 
questão é trabalhar com a “opi-
nião pública esclarecida” que 
será obtida com farta divulga-
ção dos fatos investigados para 
conseguir o apoio popular às 
ações judiciais em curso. Com 
esta estratégia evita-se que as 
pessoas investigadas, em qual-
quer hipótese, obstruam o tra-
balho dos magistrados. 

Enfim, o novo poder, com-
posto por jovens juízes, procu-
radores, delegados, em sinto-
nia com os grupos tradicionais 
de mídia, varrerão do cenário 
nacional os corruptos e cor-
ruptores. Mesmo que esta ação 
implique em adotar algumas ati-
tudes que contrariem os códigos, 
como por exemplo, as prisões 
preventivas alongadas, principal 
objeto das reclamações dos cau-
sídicos, ainda assim, a equipe de 
Moro avaliza que é imprescindí-
vel porque é parte do princípio 
que está construindo. A reper-
cussão no seio da sociedade já 
se faz sentir, intuindo-se que as 
lições estão sendo digeridas sem 
nenhuma restrição. 

Veja-se a manifestação de 
um popular sobre o assunto, 
colhida aleatoriamente, que diz 
mais ou menos o seguinte: a de-
mocracia se sobrepõe aos direi-
tos dos envolvidos na operação 
Lava-Jato. Se a gente juntar essa 
expressão com as listadas, a se-
guir, de autoria de uma minis-
tra do STF – “A esperança tinha 
vencido o medo”; “O cinismo 
venceu a esperança” e “O escár-
nio venceu o cinismo” – confir-
ma-se, logo, o efeito positivo da 
teoria sobre a qual se embasa o 
juiz Sérgio Moro e seus sequa-
zes. O sucesso será absoluto 
aqui e alhures. Já vi esse filme.

Não obstante, o panorama 
favorável na área da investiga-
ção antes mencionada, têm-se 
casos análogos referentes a no-
mes de peso na hierarquia do 
setor industrial, bancário, de 
entretenimento, e até de fute-
bol, que os processos andam a 
passos de cágados e não vencem 
as suas etapas técnicas com a 
velocidade desejável. É preciso 
tratar todos os ladravazes e suas 
variedades de espertezas, com o 
mesmo rigor e determinismo. 

O desabafo dos advogados 
criminalistas é natural, e a re-
ferência à época da quartelada, 
foi somente força de expressão, 
sem que a menção possa, na 
verdade, explicar as dificulda-
des daquele tempo. Apesar de 
alguns comentários enviesados, 
espera-se que essa operação 

seja concluída com pleno êxito 
e não se demore muito, pois no 
próximo 17 de março completa-
rá dois anos. O importante é a 
punição dos culpados e o repa-
ro financeiro devido ao erário, 
permitindo que o país resolva 
seus problemas na área econô-
mica e retorne a normalidade.

Rodolfo Lisboa Cerveira
___________
Candidato

Sei que não foi sua intenção 
e que até nem deve passar pela 
sua cabeça tal coisa, e isso por 
vários motivos. Mas seu pedido 
no jornal da 1ª quinzena de fe-
vereiro, diz para propormos no-
mes de pessoas públicas, mes-
mo sem viabilidade imediata, 
para o cargo de administrador 
da cidade.

Conversando com algumas 
pessoas, nenhum nome interes-
sante veio à tona. Mas aí, pensei 
um pouco melhor, e não vejo 
outro nome (nessa tarefa que 
colocaste) a não ser o teu. E jus-
tificativas para tal teríamos inú-
meras, programa também. Era 
só pegarmos o Jornal Pessoal do 
nº 1 ao atual 603.

Advaldo Castro Neto
MINHA RESPOSTA
Se eu fosse realmente preten-

dente a candidato a prefeito de 
Belém, não teria cabo eleitoral 
melhor. Mas minha trinchei-
ra é aqui mesmo. Não é  fuga. 
Como o caro Edvaldo lembrou, 
já fiz um bocado de sugestão, 
apresentei ideia, discuti proje-
to. Quero dar uma contribuição 
positiva, mas naquilo que sei fa-
zer: jornalismo.

___
Lei

Parabéns como aborda o as-
sunto [Os “bandidos de toga”], 
de forma profissional, isenta e 
com cunho informativo.

Este é o seu diferencial, ao 
longo dos anos. O dia que a lei 
for realmente cumprida, res-
peitada a máxima “dai a Cesar, 
o que é de César”, certamente, 
viveremos numa sociedade me-
lhor, justa, igualitária. Enquanto 
este dia não chega, que a utopia 
seja o alimento diário, para o 
debate jornalístico leal, ético, 
onde possamos refletir, por que 
a lei é dura para alguns (mino-
ria), mas para uma maioria, “é 
potoca”.

Renato Neves
_______
Teatro

Escrevo para lhe agradecer o 
lindo texto que você escreveu so-
bre a peça [As guerrilheiras]. Uma 
amiga estava em Belém e comprou 
um exemplar pra gente. Lindo!

Neste momento, estamos 
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batalhando para voltar ao Pará 
e apresentar a peça aí, principal-
mente na região do Araguaia. 
Caso você pense em alguém que 
possa se interessar em financiar, 
por favor, me avise.

Estamos construindo o proje-
to de circulação e pedimos que al-
gumas pessoas escrevessem frases 

sobre a peça para que a gente pos-
sa incluir no projeto. Posso usar 
alguma do seu texto? 

Gabriela Carneiro Leão 
_____
Sebo

Aconteceu algo curioso. En-
contrei um livro seu, “Amazô-
nia, o anteato da destruição”, no 

Arquivo Cultural da Pedreira e 
ele tinha uma dedicatória sua 
para o ex-governador Aurélio 
do Carmo. Comprei. Achei in-
teressante que você escreve na 
seção Meu Sebo sobre esse as-
sunto enquanto seus livros são 
a mesma inspiração para outras 
pessoas, como eu.

Ainda sobre livros, lembrei 
de você agora porque acabei de 
ler “Os Éguas”, do Edyr Augus-
to, e o jornalista Orlando Urubu 
certamente foi inspirado em você. 
Acredito que já tenha lido, mas se 
não, fica a sugestão, em contrapar-
tida ao “Bom dia aos defuntos”.

André F ernandes

Volta de Lula ao poder assusta o mundo real
O boato de que o ex-presidente Lula 

poderá ocupar um lugar no ministério 
da presidente Dilma Rousseff teve um 
efeito devastador sobre a economia no 
dia 15: as ações do Banco do Brasil desa-
baram, arrastando na queda a bolsa de 
valores, e o dólar começou a subir, in-
vertendo a tendência dos últimos dias.

Sinal de conspiração? Reflexo das 
elites contrariadas? O mundo branco 
em rebelião?

Um número surpreendentemen-
te grande de pessoas acredita nessas 
teorias conspiratórias engendradas 
no útero dogmático do PT. Na verda-
de, porém, paroxismos e radicalismos 
à parte, que avançam sobre o eixo do 
país, os sentimentos que mais se pode 
sentir são os de perplexidade, descren-
ça, desalento e exaustão.

A inventividade dos políticos no 
poder é ilimitada, mas não a capacida-
de do mundo real de acompanhá-la. O 
que limita quem vive no mundo real, 
produzindo bens e serviços, é o preju-
ízo derivado das crescentes limitações 
que a crise política impõe à nação. Ela 
está paralisada e ainda consegue se sur-
preender a cada novo movimento para 
a sobrevida de um corpo que começa a 
feder: o do governo do PT.

Os ex-presidentes costumam se-
guir uma regra básica não escrita: não 
tumultuar a vida dos seus sucessores, 
sobretudo daqueles que escolheram e 
fizeram eleger. Credenciado por ser o 
avalista de um programa audacioso de 
combate à inflação e de criação de uma 
moeda, com a qual até hoje operamos, 
Itamar Franco não quis a aposenta-
doria. Fernando Henrique Cardoso o 
acomodou na embaixada em Portugal, 
onde sua condição monoglota não o 
entravaria. E por lá ficou.

Nenhum dos outros exemplos de 
continuidade na vida pública serve de 
antecedente para a volta de Lula ao po-

der executivo federal. Sarney e Collor são 
senadores. FHC voltou a ser o que não 
devia ter deixado de ser: um intelectual. 
Ainda que continue a palpitar sobre o 
que devia tratar com silêncio obsequioso.

A menos poluída explicação dada 
para o retorno de Lula é que ajudaria 
uma presidente refratária ao oposto a 
dialogar com os descontentes e refazer 
a base aliada. Mas teria um contrapeso 
mais do que proporcional: a antecipação 
da candidatura de Lula a 2018 e a morte 
do governo Dilma sem direito a enterro, 
fita amarela ou dobre de finados.

A presidente necrosaria em vida. Se-
ria um poder paralelo só menos desas-
trado do que a convivência dos generais
-presidentes do regime militar com os 
porões da repressão, que não controla-
vam e, por isso e outros efeitos, negavam,

Na verdade, a hipótese, que estaria 
para se confirmar, a partir das con-
versas que estão sendo travadas neste 
momento em Brasília, se amoldaria à 
intenção de livrar o ex-presidente do 
risco iminente da decretação da sua 
prisão preventiva ou, pelo menos, do 
seu indiciamento como réu pela Ope-
ração Lava-Jato.

Nesse caso, os articuladores desse fac-
toide poderão destruir a própria solução 
que estão buscando. Como reagirão o pro-
curador-geral da república, que assumiria 
diretamente o papel até agora desempe-
nhado por promotores independentes em 
Curitiba, o relator do caso, ministro Teor 
Zavascki, e seus companheiros do Supre-
mo Tribunal Federal? Complementarão a 
trama, quando a futura presidente, minis-
tra Carmen Lúcia, já devolveu ao governo 
a atrapalhada na qual se meteu?

Se fizerem isso, estarão se expondo 
a uma execração pública ainda mais 
extremada do que a reservada aos “alo-
prados” petistas. No final da sua car-
reira, no exercício de um posto para o 
qual nem todos estavam qualificados, 

promovidos também – ou, sobretu-
do – por injunções políticas, seguirão 
compromisso de fidelidade e gratidão a 
quem os nomeou ou se deixarão inflar 
pela solenidade do posto?

Teori Zavascki decidiu não aten-
der o convite que lhe fez o presidente 
do STF, Ricardo Lewandowski, para se 
reunir com a presidente Dilma num 
hotel em Lisboa, onde se encontravam 
casualmente para um ato diplomático.

Certamente imaginou que, ainda 
quando o assunto não fosse a Lava-Ja-
to, era a associação natural que todos 
fariam. Por isso não foi. Depois, Lewa-
ndowski e o Palácio do Planalto justi-
ficaram a estranha reunião: fora para 
discutir o reajuste de vencimentos no 
poder judiciário. Em Lisboa?

Se o episódio pode servir de anteci-
pação ao que virá, o que está por vir não 
parece propício à nova manobra que 
Brasília engendra. O Brasil não vai acei-
tá-la, qualquer que ela venha a ser. Tal-
vez, nem o STF – certamente, não mais 
os integrantes da Operação Lava-Jato, 
a caminho do desfecho de dois anos de 
investigação.

Correção

O Itacaiunas
Na matéria sobre o pessoal do 

bairro do Cabelo Seco, em Mara-
bá, naturalmente, onde se lê Pa-
rauapebas, leia-se rio Itacaiunas, 
que banha a cidade – no inverno, 
literalmente. Aliás, antes da ponte 
a travessia era feita em sugestivas 
embarcações, que se assemelha-
vam àquelas entre Guayará, do 
lado boliviano, e Guajará-Mirim, 
do lado brasileiro, em Rondônia. 
Sobreviveu alguma?



Estado falha e o povo dá o toque de recolher
Quem for pelo principal circuito do 

comércio antigo de Belém, da Santo 
Antonio para a João Alfredo, 15 minu-
tos antes das seis da tarde, e refizer o 
mesmo caminho em seguida, vai de-
parar com dois cenários. No primeiro 
verá as pessoas fechando às pressas as 
grades das lojas. No segundo, um si-
lêncio típico de cemitério  — fechado, 
naturalmente.

Está em vigor o toque de recolher, 
dado não por uma autoridade estatal, 
mas pela própria sociedade. Antes o 
comércio chegava a funcionar até oito 

ou dez horas da noite no centro velho 
de Belém. Hoje, o alerta soa antes mes-
mo que a noite baixe e os gatos pardos 
se tornem pretos. O medo gera a sus-
peita e da suspeita vem o pânico a as-
saltos, furtos ou homicídios.

Em Outeiro, foram nove nas úl-
timas duas semanas. As barracas da 
praia fecham como no comércio de 
Belém. Todos se recolhem às suas ca-
sas, desde que protegidas por grades 
de ferro e outros sistemas de preser-
vação. Não é só um problema de po-
liciamento, como prometem as au-

toridades, que se reuniram hoje com 
representantes da comunidade na 
ameaçada Escola Bosque.

A iluminação é ruim (e voltou a 
faltar), as ruas esburacadas, não há sa-
neamento básico, o lixo se acumula, 
faltam empregos e o que era uma ilha 
bucólica, com suas praias frequentadas 
pelo povo, hoje é uma armadilha para 
os seus 90 mil habitantes, num distrito 
que é o retrato do abandono e da lei do 
mais forte. Nesse ambiente de violência 
e selvageria, o toque de recolher é um 
grito de protesto e uma advertência.

MEU SEBO

No rastro etimológico
Comprei o Dicionário etimológico 

resumido (mas não tanto, com suas 792 
páginas), do clássico e notável Antenor 
Nascentes, no mesmo ano em que foi 
publicado, 1966, quando também co-
mecei a minha carreira no jornalismo 
profissional, aos 16 anos. O livro foi 
publicado pelo Instituto Nacional do 
Livro, do Ministério da Educação e 
Cultura, na época (em plena “ditadura 
envergonhada”) dirigido pelo grande 
crítico literário gaúcho Augusto Meyer, 
tendo Antônio Geraldo Pereira Caldas 
como chefe da seção da enciclopédia e 
do dicionário.

Pesquei a obra, mal a vi, na Livraria 
Parthenon, que ficava na então sofisti-
cada (e hoje deteriorada) rua Barão  de 
Itapetininga, em São Paulo, no 1º andar 
de um daqueles prédios bonitos do que 
fora um centro intelectual muito vivo. 
Eu era fanático por dicionários e gra-
máticas, travando debates intensos com 
Constantino Tork Barahuna, meu cole-
ga no Colégio Paes de Carvalho e a cuja 
casa eu costumava ir para estudarmos.

O livro deu início à coleção de di-
cionários especializados do INL, que 
deveria reunir “uma série de obras 
estruturadas em verbetes com , com 
tratamento lexicográfico ou enciclopé-
dico, de variado critério de seleção de 
termos, consoante o fim a que se desti-
nem e o conjunto de vocábulos que se 
pretenda reunir e registrar”.

Na primeira folheada no livro, em 
formato próprio para consulta (além 

de capa dura) e papel fino (já desgasta-
do), deparei com a expressão ciberné-
tica, de origem grega. Apesar de muito 
antiga, estava na vanguarda naquele 
momento. Indo até o grego, cheguei a 
Górgias, um retórico e filósofo, que a 
definia como a arte de navegar e tam-
bém como piloto.

Segundo os comentaristas, a inten-
ção de Górgias ao atacar os retóricos, 
era salientar a importância do Estado 
como ideal de realização humana. Daí 
o sentido dado à cibernética, “a arte 
de governar uma nação”. Foi o mesmo 
sentido que Ampère lhe conferiu, em 
1804, ao introduzir a expressão na lín-
gua francesa. Conhecedor da obra de 
Ampère, Moniz de Aragão trouxe o 
termo para o português, com a grafia 
cybernitica, em 1878.

Setenta anos depois, Norbert Wie-
ner a utilizou no sentido de “controle 
e comunicação no animal e na máqui-
na”. E assim ela evoluiu até o seu am-
plo sentido atual, conforme continuei 
a investigar a partir daquele livro, que 
comprei meio século atrás.

O GRANDE BONFIM

Em julho de 1925 Manoel Bonfim 
(que se assinava M. Bonfim) concluiu, 
no Rio de Janeiro, a redação do livro 
O Brasil [na época grafado Brazil] na 
América (caracterização da formação 
brasileira), impresso em setembro de 
1927 pela Livraria Francisco Alves e 
lançado ao público em 1929, com 464 

páginas, bem sugestivamente um ano 
antes da revolução de 1930, liderada 
pelos tenentes e a classe média urbana.. 
No prelo já estavam O Brasil na história 
e O Brasil-Nação.

Com o primeiro livro, Bonfim dava 
início à trilogia “aplicada à apreciação 
das condições feitas à Nação Brasileira”. 
E descrevia seu grande empreendimento 
intelectual, uma das melhores tentativas 
de interpretação da história nacional:

“Um mesmo pensamento geral, em 
desenvolvimentos perfeitamente dis-
tintos: caracterização da formação na-
cional brasileira; causas que turbaram 
o prosseguir da nacionalidade, como 
sejam ataques sistemáticos à tradição 
já definida, efeitos da degradação e 
degeneração da metrópole, reagindo 
sobre a colônia em lesões diretas e con-
taminação pútrida;finalmente, expres-
são, na vida da nação soberana, desses 
persistentes motivos – “turbação, lesão, 
contaminação”, até a condição atual. 
Como se vê, são coisas que se com-
pletam como objeto, mas têm unidade 
própria e intuitos especiais”..

A edição que tenho, a primeira, 
foi adquirida pelo metódico Ruben 
Benvindo Ferreira Costa às 14 horas, 
uma segunda-feira, em 16 de agosto de 
1923, no Rio de Janeiro. Houve nova 
edição das obras de Bonfim, mas jáé 
tempo de reeditá-las de uma só vez. 
Ajudarão muito os brasileiros de hoje 
a entender essa entidade paquidérmica 
chamada Brasil.


