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Alguns acham que foi um golpe de mestre. O 
senador Jader Barbalho manteve o filho no mi-
nistério de Dilma Rousseff até o momento em 
que o governo começou a se inclinar no rumo da 
queda e, ao mesmo tempo, o PMDB começou a 
contagem regressiva para Helder desatracar e se 
incorporar à nova nau em direção ao poder. Foi 
como numa corrida de revezamento: só largou o 
velho bastão quando já estava na aceleração má-
xima para agarrar o novo bastão.

Outros acreditam que o maquiavelismo foi 
ainda melhor. Jader fingiu seu heroico apoio a 

Dilma, chegando a declarar que só os ratos aban-
donam o navio que ameaça afundar. Garantiu 
que o filho não deixaria a secretaria de aquicul-
tura e pesca, com status de ministério, ainda que 
sofresse as penalidades por não ouvir a concla-
mação do seu partido.

Segundo essa versão, tratava-se de mero jogo 
de cena. Na verdade, Jader executava um acerto 
com o vice-presidente Michel Temer. Ocupando 
o seu cargo, Helder evitaria que a presidente o 
negociasse na bacia das almas em que se trans-
formou o Palácio do Planalto, às vésperas da 

POLÍTICA

Barbalhos renascerão?
O comportamento que Jader e Helder Barbalho têm tido diante 
da crise política nacional os definirá como traidores ou líderes 

pragmáticos? O tempo fará o povo ver esse episódio favoravelmente 
a eles ou a ambiguidade será mais uma etapa do seu declínio?
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votação sobre a admissibilidade do im-
peachment na Câmara dos Deputados.

Esse lugar não viraria moeda de troca 
pelo voto de algum parlamentar. Os pe-
tistas estavam tão convencidos da segu-
rança de Helder quanto de que tinham a 
votação mínima necessária para rejeitar 
o prosseguimento do processo de impe-
dimento da presidente. Perderam as duas 
seguranças por pura incompetência polí-
tica – ou arrogância volitiva.

Em qualquer das duas hipóteses, o 
senador Jader Barbalho conseguiu sair 
de um front para outro. Sem ser arrasta-
do pela eventualidade da deposição do 
governo, que se transformara na única 
âncora para propagar a candidatura de 
Helder Barbalho ao governo do Estado, 
em 2018, e a base municipal na eleição 
deste ano.

Não foi uma vitória fácil. Para alguns 
observadores, ela exigiu um intenso tra-
balho de bastidores, que retirou de novo 
Jader de qualquer ambiente público. 
Nenhuma imagem de câmera captou a 
sua presença em qualquer dos momen-
tos recentes do drama político nacional. 
Ele estava circulando pelos bastidores e 
conversando muito. Essa qualidade de 
articulador invisível e silencioso até os 
seus inimigos reconhecem nele. Jader a 
teria atestado mais uma vez.

Se a política ainda é um jogo de 
manobras sagazes, inteligentes e opor-
tunas, o futuro da dinastia Barbalho 
está bem encaminhado.  Sua presen-
ça num hipotético governo do PMDB 
com Temer, por 180 dias ou até 2018, 
estaria assegurada. É uma fonte de po-
der, prestígio e dinheiro, mesmo o ape-
nas lícito (mesmo que não exatamente 
ético e moral), por via da propaganda 
oficial destinada aos veículos de comu-

nicação da família, à frente o Diário do 
Pará e a TV RBA.

Talvez até mesmo uma aliança local 
com o PT não esteja definitivamente se-
pultada. Qual a alternativa real de poder 
que tem o Partido dos Trabalhadores 
se não através do PMDB? Uma alian-
ça, ainda que desgastante, terá que ser 
examinada se Dilma cair. Mesmo que 
ela fique, porém, o discurso dos petis-
tas poderá ficar comprometido pela cir-
cunstância de que a presidente aceitou o 
pedido de demissão de Helder Barbalho 
como um fato normal e até agradeceu 
por sua participação no ministério.

Como todos sabem, os políticos são 
capazes de qualquer acordo. A questão 
menos bem definida diz respeito à rea-
ção do povo e, especificamente, do elei-
tor. Ele terá a mesma consideração pelo 
gesto do ministro, de pular do barco que 
adernava? Como se posicionará compa-
rando a primeira frase de Jader, negando 
que seu filho fosse um rato, à segunda, 
dita depois da demissão, sentenciando 
que caititu (segundo a dramática catitu, 
de acordo com o povo) que não segue o 
grupo é comido pela onça? Ele é sensato 
ou traidor? Passado na casca do alho ou 
traíra?

O fator tempo pode, mais uma vez, 
desempenhar o seu papel de apagador 
da memória coletiva em favor dos Bar-
balhos. Ainda mais se realmente se con-
firmar a intenção de Temer, registrada 
pela imprensa, de recolocar Helder no 
ministério. Ele teria de novo a estrutura 
da secretaria, particularmente poderosa 
na gestão das concessões portuárias, para 
prosseguir no seu proselitismo e con-
quista de adeptos. Esse potencial se man-
terá a despeito do agravamento da crise 
econômica, que constitui o cenário mais 

provável, apesar da injeção de confiança 
que se espera pela troca de presidentes?

Essas parecem ser questões muito 
mais relevantes do que a reação popular 
ao sobe-e-desce dos Barbalhos. No en-
tanto, a luta travada em torno do impea-
chment da presidente na Câmara assina-
lou um momento diferente na trajetória 
de Jader como o maior líder político do 
Pará: ele não conseguiu influir sobre a 
maior parte da bancada estadual, com 
17 integrantes, e nem mesmo impedir 
que seu primo, José Priante, se tornasse 
um dissidente do apoio a Dilma.

Pode-se atenuar a importância dessa 
dissensão pelo conhecimento de que a 
separação entre os dois é antiga e cres-
cente. Mas é inegável que a votação da 
bancada ocorreu à margem da ação de 
Jader pelos bastidores do poder. Seria a 
tendência do prosseguimento seu declí-
nio, que já o impossibilita de vencer uma 
eleição para governador e poderá não lhe 
render mais votos suficientes para a re-
novação do mandato de senador?

Realista como sempre foi, Jader Bar-
balho sabe que o futuro do poder que 
criou em família depende agora da sua 
capacidade de colocar o filho no seu lu-
gar e fazê-lo retomar sua hegemonia pela 
eleição para o governo estadual. Sabe 
também que esse desafio é muito maior 
do que o que enfrentou e, de certo modo, 
venceu ao se projetar no alto do poder 
político do Pará.

Na perspectiva das três últimas déca-
das, em que ele foi governador e ministro 
por duas vezes, a história talvez lhe possa 
dar o destino devido, impedindo que a 
família Barbalho retome a plenitude de 
poder que já não está ao alcance do pró-
prio Jader, individualmente. Se assim for, 
será uma boa moral para essa história.

O grande Andreato
Há pessoas que são admiráveis por 

seu valor profissional e, na mesma 
medida, por seu valor humano. Elifas 
Andreato é uma dessas pessoas ilu-
minadas, que nos honram com a sua 
atenção. Eu o conheci quando ambos 
participávamos do maior jornal alter-
nativo que circulou durante o regi-
me militar e dos mais importantes da 
história do país, o Opinião, financiado 
por Fernando Gasparian e dirigido por 
Raimundo Rodrigues Pereira.

Elifas era capaz de tudo fazer com 
seu traço, sua criatividade, sua sensi-
bilidade e sua cultura. Sua marca era 
inconfundível. Não só como artista 
gráfico, mas como homem político. 
Trabalhou para a grande imprensa sem 
problemas e sempre em realizações 
antológicas, como a série de discos 
da música popular brasileira lançados 
pela Editora Abril. 

Trabalhou ainda mais para a im-
prensa alternativa e para artistas e in-

telectuais de oposição. Para muitos, 
gratuitamente, apesar de sua valiosa 
assinatura. Conseguiu, por fim, sua 
própria publicação, o Almanaque Bra-
sil, que circula há vários anos como lei-
tura de bordo e emergindo em lugares 
surpreendentes.

Elifas Andreato abriu agora, em São 
Paulo, uma exposição sobre os seus 50 
anos no Centro Cultural Caixa. Re-
comendo a todos que forem à capital 
paulista. Vale a pena.
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Renan como estadista:
uma história deturpada

O senador alagoano (do PMDB) 
Renan Calheiros, que preside o Senado, 
pretendeu se conceder ares de estadista 
ao anunciar, na semana passada, que 
se recusaria a abreviar o tempo para a 
eleição dos membros da comissão es-
pecial que dará parecer sobre o impea-
chment da presidente Dilma Rousseff.

Renan lembrou a decisão do presi-
dente do Senado, Auro de Moura Andra-
de, que, em 1964, declarou vaga a presi-
dência da república, quando o presidente 
João Goulart ainda estava em território 
nacional. A precipitação da vacância, 
contrariando a norma constitucional, 
favoreceu a tomada de poder pelos mi-
litares, que desencadearam um golpe de 
Estado contra Jango dois dias antes.

“Eu queria lembrar que nós não po-
demos repetir o passado. Na última vez 
que o Senado Federal antecipou deci-
sões, ele errou. Foi quando, sentado 
nesta cadeira, o ex-presidente Auro de 
Moura Andrade decretou vago o car-
go de presidente da república. E eu não 
vou decretar vago o cargo de presiden-
te da República”, trombeteou Renan. 

A comparação é indevida porque 
tenta elevar os personagens do drama 
político atual no parlamento aos de 
1964. Renan está muitos degraus abaixo 
da condição do seu distante antecessor 
na presidência da chamada câmara alta. 
Ombreou-se a Moura Andrade porque 
os contemporâneos não se preocupam 
em estudar adequadamente o que se 
passou, mesmo que há poucas décadas.

O político paulista já era presidente 
do Senado e do Congresso Nacional, 
com 46 anos de idade, quando prota-
gonizou o primeiro de dois dos maio-
res dramas (depois tragédias) da histó-
ria contemporânea do Brasil, quando 
o presidente Jânio Quadros renunciou 
ao mandato pouco mais de seis meses 
depois de assumi-lo.

Ao receber a mensagem da renún-
cia de Jânio Quadros, Moura Andrade 
convocou imediatamente o Congresso 
para que, vem sessão extraordinária, 
declarasse a vacância da presidência, 
já que o vice-presidente João Goulart 
estava naquele momento em missão 

oficial na China. Anunciou em seguida 
a posse do presidente da Câmara dos 
Deputados, Ranieri Mazzilli. 

A questão suscitada (e que parece 
ter sido considerada como certa por Jâ-
nio) era de que o presidente do Senado 
procurasse demover o renunciante do 
gesto. No entanto, corretamente, Mou-
ra reconheceu a decisão de Jânio como 
um ato de vontade, unilateral, que lhe 
cumpria dar consequência.

“Eu estava determinado a fazer 
cumprir a Constituição”, que “não é 
um papel e não se rasga como um mero 
bilhetinho de um Presidente da Repú-
blica irrefletido e irresponsável”, disse 
ele, duas décadas depois, em seu livro 
de memórias, Um Congresso contra o 
Arbítrio, publicado três anos depois da 
sua morte, em 1982, aos 66 anos.

Se as divergências entre Jânio e o 
senador na política paulista contribuiu 
para essa reação imediata, esse aspecto 
da questão se tornou secundário pelo 
acerto do procedimento. Era um ho-
mem conservador, filho de fazendeiro, 
integrante de um partido de base rural, 
o PSD. As forças políticas encontraram 
uma fórmula conciliadora para enfren-
tar a resistência dos chefes militares à 
posse do político mais próximo de Ge-
túlio Vargas, seu autêntico herdeiro.

A saída de meia sola para o impasse foi 
o parlamentarismo, regime que só existiu 
no Brasil uma vez, durante o império.

Ainda nas memórias, Moura An-
drade concluiria que “estava errado 
o Congresso quando criava o parla-
mentarismo, a pretexto de facilitar 
soluções”. A posse de Jango deveria 
ser respeitada porque “era devida por 
determinação constitucional e nesses 
termos lhe deveria ser dada”. 

No seu entendimento, o parlamento 
“transformara o regime com o precário 
consentimento do próprio João Goulart, 
distante de Brasília, onde se processava 
a crise da renúncia. Isto não seria nada 
bom para o futuro, embora parecesse 
agradar a todos: às Forças Armadas, que 
não saíam do episódio totalmente der-
rotadas; ao Congresso, que do episódio 
não saía totalmente vitorioso”.

O outro momento dramático acon-
teceu em 2 de abril de 1964, com o gol-
pe militar contra o mesmo João Gou-
lart. Ainda na presidência do Senado, 
cargo para o qual foi reconduzido mais 
duas vezes, tornando-se um dos políti-
cos que mais tempo o exerceu, depois 
de reeleito senador por São Paulo, em 
1962, com um milhão de votos, Moura 
declarou novamente vaga a presidên-
cia, empossando mais uma vez o depu-
tado Ranieri Mazzilli. 

Desta vez, porém, o presidente es-
tava em território nacional, em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. Era uma 
situação completamente inconstitucio-
nal, com dois presidentes da república 
ao mesmo tempo no Brasil.

Com esse ato, o presidente do Se-
nado se submeteu aos chefes militares 
do golpe, que queriam Jango afastado e 
um interino em seu lugar convocando 
eleições imediatas, no prazo legal de 
30 dias, para que subisse ao poder um 
novo presidente por eles indicado – e, 
como queriam, um general. 

Foi um achado para o acordo entre 
civis e militares, que pretendiam dar 
uma roupagem constitucional ao golpe 
de força. Como ditava a regra legal, o 
presidente da Câmara dos Deputados 
permaneceu na presidência até o Con-
gresso, no prazo máximo de 30 dias, 
eleger um novo chefe de governo. 

No seu livro de memórias, que dei-
xou para ser publicado quando já não 
estivesse sujeito a cobranças e críticas, 
Moura Andrade tentou reescrever o 
seu papel nesses dois momentos, sus-
tentando tese oposta à que vigorava até 
então: da submissão do parlamento aos 
golpistas. 

Seu livro é bom de ler e convincen-
te. Pena que, publicado exatamente 
quando o poder voltou aos civis e assu-
miu o primeiro presidente que não era 
general desde 1964, suas reflexões, in-
formações e alertas tenham sido joga-
das no arquivo morto. A ponto de Re-
nan Calheiros, tentando se afastar da 
sua imagem de aproveitador da coisa 
pública, se apresente como o estadista 
que não é nem nunca foi.
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Contra Collor, impeachment
não foi golpe. Mas agora, é?

O processo de impeachment de 
Fernando Collor de Mello, o mais jo-
vem presidente que o Brasil já teve, foi 
aprovado pela Câmara Federal, por 
441 votos a favor e 38 contra, em 29 
de setembro de 1992, dois anos e meio 
depois que ele foi empossado para um 
mandato de quatro anos.

Antes de concorrer ao cargo mais 
elevado da república, Collor fora ape-
nas governador de um dos Estados 
mais pobres do Nordeste e do Brasil, 
Alagoas, famoso pelos seus índices de 
violência, incluindo o largo desempe-
nho de assassinos de aluguel por crime 
de encomenda.

Tornou-se nome nacional como 
um combatente da burocracia estatal, o 
“caçador de marajás” do serviço públi-
co. Mesmo como candidato de um par-
tido sem expressão, o PRN, derrotou 
Lula, o líder sindical mais famoso da 
história, no segundo turno das primei-
ras eleições presidenciais diretas após o 
fim da ditadura, quatro anos antes.

Sabendo que seria afastado, Collor 
decidiu renunciar, em 29 de dezembro 
de 1992. Ainda assim, o Senado pros-
seguiu o julgamento, afastando-o do 
cargo e suspendendo os seus direitos 
políticos por oito anos. A decisão foi 
confirmada pelo Supremo Tribunal 
Federal no ano seguinte. Collor alegou 
ter sido perseguido por forças políticas 
contrárias à modernização do país.

O julgamento político foi assim en-
cerrado e não se falou mais nisso.

Onze anos depois, no entanto, em 
abril de 2014, já senador e da base de 
apoio ao PT, o partido mais inflama-
do na promoção do seu impeachment, 
Collor foi inocentado pelo STF dos cri-
mes de falsidade ideológica, corrupção 
passiva e peculato, que motivaram o 
impeachment e foram o fundamento 
da denúncia na ação penal.

Os juízes do tribunal entende-
ram que não havia provas suficientes 
para comprovar o envolvimento do 
ex-presidente nos crimes de que foi 
acusado. Foi o bastante para a con-
denação política, mas não para a sen-
tença criminal.

Derrotando o candidato do PT ao 
final de uma campanha eleitoral na 
qual começara como mero figurante 
(diante de outros candidatos como Le-
onel Brizola, Ulysses Guimarães e Má-
rio Covas), Collor se transformou em 
zebra porque provocou esperança na 
maioria dos brasileiros, massacrados 
pelo super-incompetente governo de 
José Sarney, o primeiro civil depois da 
ditadura, campeão da inflação em to-
dos os tempos.

Collor traduziu essas esperanças 
em políticas radicais para conter a 
inflação e estabilizar a moeda. Fiel a 
uma imagem que, posteriormente, se 
revelaria uma farsa, reduziu os gastos 
do governo, privatizou estatais e sus-
pendeu os pesados subsídios que eram 
concedidos à exportação, beneficiando 
principalmente os empresários de São 
Paulo, que se destacaram no apoio ao 
impedimento.

Collor tomou a medida de maior 
impacto popular no dia mesmo da sua 
posse, ao determinar o confisco sobre 
parte das contas correntes e das pou-
panças que excedessem 50 mil cruza-
dos novos (qual era mesmo a moeda 
que sobreviveu a Sarney?). Milhões de 
pessoas amanheceram sem seu dinhei-
ro, em conta corrente ou poupança, 
sem conseguir discernir o valor desse 
teto até a poderosa ministra da Fazen-
da, Zélia de Melo (paulista, a primeira 
mulher no cargo mais importante da 
União depois do presidente), confessar 
que o valor fora escolhido arbitraria-
mente durante uma festa (na qual dan-
çou – e flertou – com o futuro ministro 
da Justiça, o amazonense – casado – 
Bernardo Cabral, que presidira a OAB 
nacional).

Os brasileiros admitiram se sacrifi-
car para que seu líder maior consertas-
se o país, deixado à míngua por Sarney 
(de quem Collor se tornaria o maior 
opositor), até surgirem denúncias de 
que o presidente e seu tesoureiro de 
campanha, o soturno PC Farias (que 
passou a ser sinônimo de corrupção), 
teriam feito saques substanciais em 
suas contas antes do bloqueio.

O primeiro ano do mandato ainda 
não fora completado e Collor já era 
acusado de ter contratado  sem licita-
ção agências publicitárias que traba-
lhavam em sua campanha. A denúncia 
foi comprovada por um inquérito civil 
público instaurado a pedido de um de-
putado petista na Procuradoria Geral 
da República, a partir de reportagens 
da Folha de S. Paulo, que Collor pro-
cessou e tentou fechar.

Novas acusações de fraudes em 
compras feitas pelo governo surgiram 
quando uma bomba ainda maior aba-
lou a estrutura já precária de legitimi-
dade do presidente: seu irmão, Pedro 
Collor, apontou como ladrão Paulo Cé-
sar Farias, ex-tesoureiro da campanha 
eleitoral. A mesma suspeita foi lançada 
sobre a Secretaria de Assuntos Estran-
geiros e o ministro do Trabalho.

Em 30 de março de 1992, o ministé-
rio renunciou coletivamente pela repe-
tição das acusações de corrupção con-
tra o governo. Em maio, Pedro Collor 
entregou à revista Veja documentos 
que comprovavam a existência de sete 
empresas irregulares de PC Farias no 
exterior, as off-shore do esquema atual 
de corrupção. E deu entrevistas assegu-
rando que o irmão era conivente com 
os crimes de PC, acobertando seu de 
tráfico de influência.

A Câmara dos Deputados criou 
uma CPI para investigar as denúncias, 
sendo seguida pela Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil, a Central 
Única dos Trabalhadores e partidos de 
oposição. Essas entidades organizaram 
uma “Vigília pela Ética na Política”, 
para pressionar os congressistas a to-
mar uma atitude proporcional à gravi-
dade dos fatos.

Em 30 de junho,os dois maiores 
jornais de São Paulo, a Folha e O Es-
tado, publicaram editoriais   pedin-
do a renúncia do presidente. No mês 
seguinte a revista Istoé divulgou uma 
entrevista com o motorista Eriberto 
França, que denunciava um esquema 
integrado por PC Farias e a secretária 
de Collor, Ana Acióli.
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Os estudantes se vestiram de preto 
e de rostos pintados foram às ruas para 
exigir o impeachment de Collor. Logo, 
os presidentes da Associação Brasileira 
de Imprensa e da OAB entregaram um 
pedido formal de impeachment à Câ-
mara. O pedido foi admitido.

Collor era acusado de enriquecer 
com dinheiro obtido de forma ilíci-
ta por PC Farias. A CPI confirmou as 

denúncias e considerou o presidente 
como culpado pelo recebimento de 
aproximadamente 6,5 milhões de dóla-
res do esquema.

Collor ficou oito anos afastado da po-
lítica sem que ele se considerasse vítima 
de um golpe. Eleito senador, conquistou 
um setor da Petrobrás para arrecadar fun-
dos “não contabilizados”, através de outro 
Paulo, agora Leoni Ramos e não mais Cé-

sar Farias. É suspeito de ter conseguido 
muito mais dinheiro do que antes.

Se não houve golpe no afastamento 
de Collor, comandado politicamente 
pelo PT, não há também no de Dilma. 
Quem reconstituir os fatos de antes e 
os comparar aos de agora, só manterá 
essa opinião se jogar a história na lata 
de lixo ou a soterrá-la por fanatismo e 
dogmatismo.

Dilma pode levar país ao julgamento externo
Três dos 11 ministros do Supremo 

Tribunal Federal decidiram publi-
camente contestar o entendimento 
da presidente da república de que o 
processo instaurado no parlamento 
para proceder ao seu impeachment 
é um golpe.

No dia seguinte ao seu pronuncia-
mento durante a assembleia geral da 
ONU, ainda em Nova York, Dilma Rou-
sseff reprovou a atitude dos magistra-
dos. Eles deveriam se abster de dar opi-
nião sobre a questão, já que terão de se 
manifestar se o governo recorrer à corte 
suprema do país contra a decisão da Câ-
mara Federal ou do Senado, disse ela.

Além disso, a presidente se diz 
convencida de que a opinião dos três 
ministros não é a mesma dos demais 
integrantes do STF – suscetível a erro, 
como seu antecessor, o ex-presidente 
Lula, que previu sua entronização na 
Casa Civil para duas semanas atrás,

Se a presidente tem essa informação, 
é muito difícil confirmá-la pelos fatos. 
Um dos ministros que se opôs à tese do 
golpe é Gilmar Mendes, suspeito de ser 
tendencioso contra o PT e favorável ao 
PSD. A mesma restrição não é possível 
fazer a Celso de Mello, o mais antigo no 
STF e sempre cuidadoso nas suas mani-
festações orais ou por escrito.

O terceiro é Dias Toffoli, comple-
tamente insuspeito até há bem pouco 
tempo, por sua antiga ligação com Lula 
e o PT. Mendes e Toffoli partilharam o 
entendimento de Mello de que caracte-
rizar o impeachment como golpe é um 
“gravíssimo equívoco”.

Eles extrapolaram a sua compe-
tência ou foram antiéticos ao expres-
sar opinião pessoal antes de apreciar a 
questão como magistrados? Só quem 
continua a sustentar que o impeach-

ment é um golpe pode pensar assim. 
Na verdade, os três ministros – prova-
velmente falando em nome dos demais 
ou da esmagadora maioria deles, se 
Marco Aurélio de Mello não insistir na 
iconoclastia a qualquer preço – defen-
dem a instituição, a justiça.

Afinal, o Supremo definiu os ritos 
do processo, tanto na Câmara como, 
agora, no Senado. Os ministros iriam 
apreciar e deliberar sobre o assunto se 
o parlamento estivesse agindo de for-
ma inconstitucional?

Claro que não.Logo, se a presidente, 
que é ré no processo, levanta publica-
mente essa tese, ela tenta jogar a opi-
nião pública contra a instância máxima 
da justiça brasileira, ao invés de se de-
fender nos autos, aos quais, no entanto, 
tenta confinar os seus julgadores.

Além de colocar o STF sob suspei-
ta, ela provoca efeito cascata para trás, 
atingindo todo poder judiciário e lan-
çando-o na vala comum do descrédito. 
Queria cometer essa agressão sem re-
ceber a devida resposta?

Na voragem da sustentação do seu 
poder, ao mesmo tempo em que ati-
ra contra a última instância da justiça 
no Brasil, não por ter tido sempre essa 
opinião (se a teve, calou), mas por inte-
resse pessoal contrariado, a presidente 
dá os primeiros passos para ir além da 
instituição, até cortes internacionais.

Parece pretender a aplicação da 
cláusula democrática do Mercosul e 
da Unasul ao Brasil para deter o “golpe 
em curso” no país. No exercício da sua 
defesa, que já extrapola a estrutura ju-
rídica e política brasileira, está disposta 
a colocar em questão o próprio regime 
no qual foi gerada e chegou ao poder 
máximo da administração pública. 
Ameaça trair o Brasil.

A Folha de S. Paulo relata que, ao 
ser questionada se a cláusula democrá-
tica do Mercosul deveria ser aplicada 
ao Brasil e em que momento, ela foi en-
fática. “Neste. Eu vou dizer o seguinte: 
está em curso no Brasil um golpe. En-
tão eu gostaria que o Mercosul e a Una-
sul olhassem esse processo. A cláusula 
democrática implica uma avaliação da 
questão”. Não avançou, porém, para 
dizer se o Brasil deveria ser suspenso. 
Observou apenas que a questão deve 
ser objeto de “análise” do bloco.

O jornal paulista lembra que a cláusula 
foi aplicada em 2012, quando o Mercosul 
suspendeu o Paraguai em retaliação ao 
processo que levou à destituição do então 
presidente Fernando Lugo, que para mui-
tos foi vítima de um golpe. O país foi rein-
tegrado ao bloco no ano seguinte.

Dilma também falou sobre a hipó-
tese de que seu mandato seja encurta-
do e haja eleições presidenciais ainda 
neste ano, como defende uma ala den-
tro do governo e no PT.

“Não sou contra eleições de maneira 
alguma. Mas uma coisa é eleição direta 
com voto secreto das pessoas e o povo 
brasileiro participando. Agora, tem que 
ser me dado o direito de me defender. 
Eu não sou uma pessoa apegada a cargo. 
Não acuso ninguém que propõe eleição 
direta de golpista. Isso é outra discus-
são. Eu quero defender o meu mandato. 
Devo isso aos meus 54 milhões de elei-
tores”, disse a presidente.

Dilma voltou a atacar os articulado-
res do processo de impeachment, suge-
rindo que eles não têm legitimidade por 
serem alvos de investigações e tentarem 
derrubá-la por meio de “uma eleição in-
direta travestida de impeachment”.

A presidente manteve a posição 
de que há uma tentativa de ruptura 
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democrática a força, que ameaça não 
só os direitos dela, mas de todos os 
brasileiros.

“Me dizer que não é golpe é tampar 
[sic] o sol com a peneira. Sou uma pes-
soa vítima, sou uma pessoa injustiçada, 
e isso é grave porque sou presidente da 
República. Se a lei nem para mim vale, 
quanto mais para a população do nos-
so país mais pobre”, afirmou.

Ao contrário do que a meia-volta 
no pronunciamento na ONU parecia 
sugerir, portanto, Dilma Rousseff não 
se deixou convencer pela realidade ou 
por seus assessores ainda dotados de 

bom senso e racionalidade. Continua a 
inventar moinhos de vento e a utilizar 
contra esses perigosos inimigos imagi-
nários sua fortaleza pessoal e os instru-
mentos de poder ao seu alcance.

Expõe a si mesma ao ridículo e ao 
absurdo, mas onera o país perante a 
comunidade internacional e agrava 
o custo das relações do Brasil com o 
mundo, além de internamente. A cada 
momento em que a insensatez se vai 
transformando em insanidade, esse 
preço fica mais caro.

Assim, em defesa da democracia 
que realmente vige no Brasil, com 

todas as suas evidentes deficiências e 
vícios, e para enfrentar a gravíssima 
crise econômica, gerada principal-
mente pela incompetência do atual 
governo, à parte todos os entraves 
criados por seus adversários ao longo 
da sua trajetória, é preciso apressar 
a apreciação sobre o afastamento da 
presidente, sem com isso restringir 
em nada o devido processo legal e a 
sua mais ampla defesa.

Talvez, ao menos, para fazê-la ter 
a dimensão do ridículo com que se 
vai cercando, se isolando e se redu-
zindo a uma anomalia malsã.

Paulo Maluf, quem diria, se apresenta como limpo
Paulo Salim Maluf talvez tenha 

sido o único deputado federal a não 
gastar nem 10 segundos ao anunciar o 
seu voto favorável ao impeachment da 
presidente Dilma Rousseff na Câmara. 
A esmagadora maioria dos seus cole-
gas foi muito além do tempo reserva-
do ao ato e uns raros se ativeram aos 
10 segundos.

Para mim, foi o desempenho mais 
impressionante na longa votação em 
que 511 dos 513 parlamentares (dois 
não compareceram) decidiram pelo 
prosseguimento do processo de impe-
dimento da presidente, remetendo-o 
ao Senado.

Maluf foi sutil e inteligente. Seu 
voto era um dos mais aguardados. 
Símbolo do roubo de dinheiro público, 
inclusive já comprovado, impedido de 
sair do país se não quiser correr o risco 
de prisão, o ex-governador e ex-prefei-
to estava ao lado de Dilma.

Lula o visitou na mansão  dele em 
bairro nobre da capital paulista   e o 
elogiou, indiferente à má fama de Ma-
luf, porque era do seu interesse político 
garantir a adesão de um político com 
expressiva votação cativa na principal 
cidade do país.

Maluf surpreendeu a todos sen-
do lacônico. Restringiu-se a declarar 

o voto, o que nem faria se a votação 
tivesse sido secreta, permitindo-lhe 
acionar o painel eletrônico. Com seu 
gesto altivo e a frase pronunciada es-
correitamente ele parecia estar dando 
o seguinte recado: vocês pensaram que 
eu era o máximo de roubalheira na 
vida pública brasileira? Pois vejam do 
que o PT é acusado.

Nada dizendo com a boca, Maluf 
caprichou na mímica e na entonação, 
de regra teatral nele. Agiu de tal manei-
ra a se afastar dos seus recentes com-
panheiros de viagem baseado na moral 
pública, como se tratasse de se livrar da 
má companhia. Má companhia, quem 
diria, pelo julgamento de Paulo Salim 
Maluf, que o PT, por sua desastrosa 
busca de hegemonia a qualquer preço, 
absolveu, quase santificou.

Quem não se deixa impressionar 
pelas brumas da mitologia e a tempes-
tade do fanatismo, deve ter-se pergun-
tado: o que o PT pagou para ter Maluf 
ao seu lado? E o que a oposição conce-
deu para trazê-lo de volta ao seu leito 
natural? Como é que Maluf, carregado 
de acusações e de provas dessas acusa-
ções, percorre impunemente o tempo e 
salta de um barco ideológico e político 
para outro, sempre saudado pelos que 
o recebem?

A mesma pergunta se aplica a 
Antonio Delfim Netto. Ele foi con-
selheiro de Lula por dois mandatos, 
durante oito anos, agindo à sombra 
do suposto poder absoluto do sagaz 
e experiente líder petista. Manteve-
se na posição de condestável ou emi-
nência parda durante todo o primei-
ro quadriênio de Dilma Rousseff.

Quando as manipulações e ile-
galidades que lhe deram o segun-
do mandato começaram a aparecer, 
como a má calafetagem de uma em-
barcação corroída pelos próprios er-
ros, o mais poderoso dos ministros 
do regime militar não se constran-
geu em deixar a nau periclitante. 
Agora aparece na foto sendo rece-
bido pelo vice-presidente Michel 
Temer como uma fonte virtuosa de 
consulta, soprando as velas da nova 
nave do poder.

Como falar numa conspiração 
para depor Dilma se os personagens 
dessa história circulam entre um lado 
e o outro conforme suas conveniên-
cias utilitárias e dos que os têm como 
aliados num momento e inimigos em 
outro, se são santos quando úteis e 
demônios se complicam as coisas?

A gente fina, que canalhas! É a 
conclusão, adaptada de Émile Zola.

Revista de humor lançada em Belém
Editada pelo jornalista e cartunista Paulo Emanuel e contando com um time de colaboradores como Walter 

Pinto, João Bento, Brahim Darwich, Júnior Lopes, Luizpê, Ítalo Gadelha, Raimundo Sodré, Elias Pinto e muitos 
outros, foi lançada nesta sexta-feira, 22/04, a revista de humor PH - Parazão Hebdô. Tratando de esporte e 

política a revista abre espaço para novos cartunistas e promove novos talentos do texto de humor. (Luiz Pinto)
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Pena por Lula, pena pelo país
Meu Deep Throat (como Bob 

Woodward batizou sua fonte secreta 
na cobertura do escândalo de Water-
gate) me mandou um comentário so-
bre a ascensão e queda de Lula. 

Disse: 
“Tenho visto trabalhos acadêmicos 

falando de uma certa domesticação do 
capitalismo (via fundos de pensão).

Lula parece ter acreditado que 
engolira as elites dominantes e do-
mesticara o capitalismo manipulan-
do os recursos dos fundos de pensão 
das estatais.

Como ele não lê, não vai tomar 
conhecimento desse artigo de Paz-
zianotto [publicado pelo Correio Bra-
ziliense do dia 20, que reproduzi no 
meu blog].

Assim, não vai ficar sabendo que o 
sapo barbudo foi deglutido e digerido 
por elas (as elites dominantes). Eu, 
você, Pazzianotto, Lula e todo mundo 
sabe qual o produto da digestão.

Depois de ler esse artigo já es-
tou começando a ficar com pena de 
Lula. Do Brasil eu já tenho pena faz 
algum tempo”.

De minha parte, considero a pena 
pelo Brasil maior do que por Lula, 
que, aliás, tem como lamber suas feri-
das com tantos presentes que recebeu 
dos amigos. Ele é o presidente mais 
obsequiado pelos mais faustosos mi-
mos da história da república.

Sem falar em triplex e sítio, nem 
nas milionárias palestras (400 mil re-
ais por peroração), Lula precisou de 
vários caminhões para transportar 
suas prendas, que impuseram o gasto 
de R$ 1,1 milhão só para guardá-las 
por cinco anos num depósito – outra 
gentileza dos amigos. Quanto, então, 
devem valer? Levá-las consigo não 
impôs nenhuma restrição ao benefici-
ário pela ética da presidência?

Lembro-me de presentes que o go-
vernador Fernando Guilhon (1971-75) 
trouxe do Japão e que deixou no palá-
cio Lauro Sodré, sede do governo do 
Estado, que Jader Barbalho abandonou 
para se proteger de passeatas de pro-
testo na sede da Emater (batizada de 
“palácio dos despachos”), expropriada 
informalmente por ele, na rodovia Au-
gusto Montenegro (o paraense ilustre 

que foi enterrado no Père Lachaise, em 
Paris, e recambiado – sem sua oitiva – 
de volta a Belém).

Tive a mesma sensação da minha 
fonte ao ouvir a declaração de voto de 
Vicentinho contra o impeachment de 
Lula, na malfadada sessão da Câmara. 
Companheiro sincero, honesto e apli-
cado do ex-presidente nas batalhas sin-
dicais do fim da ditadura, ele estudou, 
se formou em direito e ascendeu à Câ-
mara Federal por seus méritos.

Não podia enriquecer, é claro. Mas 
mereceu atenção e (quase) silêncio da 
plateia ao formular seu voto, com uma 
discrição tal que talvez deixasse expos-
ta uma ponta de constrangimento pelo 
cumprimento do dever de ofício.

Lula, com a contraprova de Vicenti-
nho, é a confirmação do quanto o poder 
corrompe, a partir do momento em que 
alguém bate continência ao personagem 
ou lhe abre a porta do carro, e a pessoa 
gosta, se acostuma e quer mais, sem per-
guntar pela origem das franquias imate-
riais e materiais, como Lula se acostumou 
a fazer. Ele deve ao Brasil imensamente 
mais do que o Brasil lhe deve.

O Estado e a droga
No meio de uma montanha de pa-

pel, encontro recorte de uma notícia 
publicada em O Liberal de julho de 
1993, de quase 23 anos atrás, portanto. 
Informa que o juiz Otávio Marcelino 
Maciel condenou o analfabeto Marciel 
Bittencourt de Moura a três anos de 
prisão (a ser cumprida integralmente 
em regime fechado) e multa de 870 mil 
cruzeiros por tráfico de entorpecentes 
– no caso, a então popular (e temida) 
cola de sapateiro, que todo funcioná-
rio do paste-up (ou colagem) de jornal 

cheirava – mesmo não querendo – em 
seu trabalho diário de montagem das 
páginas da publicação. Um “barato” 
involuntário e prejudicial à saúde, mas 
não criminalizado.

O condenado, preso pela PM nove 
meses antes e mantido sob custódia, 
admitiu ser viciado desde os 12 anos. 
Era réu primário, “sem envolvimentos 
anteriores com a Polícia”, conforme 
a sentença do juiz (e futuro ouvidor 
agrário). Marciel disse que era apenas 
usuário da droga, mas foi enquadrado 

como traficante porque possuía uma 
lata com 150 gramas da cola, mais cin-
co garrafas de água mineral contendo o 
mesmo produto, “o que denota tráfico”.

Duas décadas depois, esse tipo de 
sentença atesta o despreparo do poder 
público para uma ação preventiva e re-
mediadora do consumo de droga, que 
cresceu violentamente nesse período. O 
que antes podia ser combatido por ação 
social, agora exige intervenção policial 
– o que não significa evolução no trato 
público da questão, muito pelo contrário.

emória do Cotidiano

NAS 

Este deveria ser, na verdade, o 8º volume desta 
série, pois no ano passado, para atender à procura 

dos leitores, publiquei um volume extra com o 1º e o 2º 
volumes (revistos e corrigidos), que se esgotaram. Virou um 
álbum, pelo seu volume e significado. A série é retomada agora 
e espero que corresponda às expectativas dos leitores.

M
BANCAS

E LIVRARIAS

VOLuME
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Derrapagem histórica de Dilma Rousseff
Dilma Rousseff é presidente de um 

país com área de 8,5 milhões de quilô-
metros quadrados, 200 milhões de ha-
bitantes, o quinto maior em população 
e o sexto maior PIB do planeta. Mas se 
insistir em denunciar ao mundo que 
é vítima de um golpe de Estado, se re-
duzirá a uma militante política de uma 
organização de esquerda sem expressão, 
com mais de meio século de atraso.

Denunciar ao mundo, em termos. 
Depois de ser convencida – à última 
hora – a não apresentar a tese incon-
sistente no plenário da ONU, ela ago-
ra pretende se dirigir ao Mercosul e à 
Unasul. Por que não à OEA, que tem 
uma corte internacional de justiça? 

Certamente porque sua pregação 
não teria eco algum perante a Orga-
nização dos Estados Americanos, que 
tem amplitude triplamente qualificada 
nas Américas. Dirá a presidente que é 
instância dependente dos Estados Uni-
dos. Ainda assim, é um fórum muito 
mais apropriado do que a Unasul, prin-
cipalmente, e o Mercosul, entidades 
que não se tornaram continentes.

A insistência da presidente em tra-
vestir o processo de impeachment em 
um golpe extravasou do oportunismo 
político para a paranoia, a obsessão, a 
clara patologia individual que bloqueia 

a sua percepção da realidade. Trans-
tornada pela perspectiva de perder o 
poder de que desfruta há mais de cin-
co anos, sem ter feito carreira política 
para chegar ao topo, ela parece dispos-
ta a destruir todas as pontes que en-
contrar no seu caminho para a queda 
– e, uma vez chegando a esse ponto, à 
obscuridade, que a condição de a mais 
incompetente dos políticos a ocupar a 
presidência do Brasil lhe reserva. 

A democracia que o Brasil voltou 
a viver em 1985 e que se mantém até 
hoje, como o mais duradouro período 
de franquias individuais e coletivas que 
um regime de liberdade pode propor-
cionar, pode ser falha e até ruim, mas 
continua a ser democracia.

O impeachment pode ser um ato de 
injustiça à primeira mandatária do país, 
mas atende a todas as formalidades legais. 
Tanto que foi autorizado e confirmado 
pela corte suprema de justiça, o STF, ao 
qual recorreram, na forma da lei, o PT, 
o governo e instituições que deviam ser 
do Estado, mas se tornaram – de forma 
mesquinha – agentes do governo, como 
a Advocacia Geral da União, comanda-
da pelo tonitruante José Eduardo Car-
dozo. Recorreram e perderam todos os 
seus recursos, por unanimidade ou larga 
margem de votos, num colegiado em que 

oito dos 11 integrantes foram nomeados 
por presidentes petistas.

Ao invés de continuar a recorrer em 
juízo e litigar no âmbito particularmen-
te político do contencioso, a presidente 
resolveu instituir sua – mal comparan-
do –Jihad pessoal. Nem com o endosso 
dos seus auxiliares mais esclarecidos 
ela contou ao decidir ir a Nova York e 
usar a tribuna mundial como palanque 
de comício municipal com retórica de 
mentira e demagogia de ocasião.

Quando jovem idealista, Dilma 
Rousseff recorreu às armas para com-
bater a ditadura militar. Mesmo quem 
fez a revisão da luta armada pela ótica 
de esquerda reconhece o erro da opção, 
realçando-o quando analisa o papel de 
uma organização sem expressão so-
cial, como aquela ás quais Dilma deu 
sua contribuição (a Polop, a Colina e a 
VAR/Palmares). Que regime político 
surgiria se essa corrente tivesse venci-
do essa batalha? A democracia?

Meio século depois, voltando no tem-
po para reassumir integralmente o erro 
que a perspectiva histórica fulminou, 
a presidente Dilma Rousseff responde: 
não. Ao se dizer vítima de um golpe de 
Estado, é a democracia que ela fere, no-
vamente, sem reconhecer os erros de 
hoje e de ontem – errada sempre.

Na contagem regressiva
Se a previsão de que a decisão do 

Senado sobre o impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff se prolongar pe-
los seis meses que os observadores da 
cena política estão prevendo, o buraco 
em que o Brasil mergulhou se tornará 
abissal. Algum dia o país sairá desse úl-
timo círculo do inferno de Dante, mas 
o custo da recuperação será brutal – 
em tempo e em dinheiro.

Vai se tornando cada vez menos 
relevante a solução que vier a ser en-
contrada para o nó político em que o 
país foi atado em virtude da insânia, do 
despreparo e da ignorância cavalar das 
elites políticas.

Também pela incompetência de 
gestão, a economia nacional se de-
teriorou, pelos erros da política eco-
nômica do governo e o ambiente de 
incertezas e desconfianças que já não 

se sabe qual o tratamento possível ou 
viável para os desafios que a vida real 
dos produtores impõe.

Há uma constatação cada vez mais 
incisiva em circulação pelas elites bra-
sileiras: o vice-presidente Michel Temer 
ainda não tem uma ideia realista do ta-
manho do problema da economia brasi-
leira. Os diagnósticos que lhe são ofere-
cidos colidem com o perfil do governo 
que o peemedebista pode formar caso 
tenha que substituir a presidente petista.

Se o passado dos protagonistas 
principais do drama tingido de tra-
gédia que o Brasil está vivendo for 
colocado num computador para ser 
processado por uma matriz de exce-
lência, o resultado será assustador. O 
país não sairá da crise por nenhuma 
das opões em oferta no mercado. Ne-
nhuma das alternativas tem credibi-

lidade ou legitimidade para liderar a 
reconstrução nacional.

Se 2016 permanecer tão recessivo 
quanto os dois últimos anos, no final 
do ano o PIB voltará ao nível de 2009. 
Retrocesso de sete anos para um país 
com 200 milhões de habitantes, taxa 
de natalidade ainda elevada, desi-
gualdade social brutal, concentração 
de renda odiosa, educação péssima, 
saúde ruim e 10% da população ativa 
desempregada.

O remédio para essa enfermidade 
pode ter que ser radical, como uma 
bomba limpa à brasileira: ao ser deto-
nada, atingiria apenas os responsáveis 
pelos danos causados à nação. Numa 
democracia presidencialista, o remé-
dio tem um nome: eleição direta, geral 
e imediata, como um instrumento de 
salvação nacional.
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Jornalista da Amazônia resiste, 
apesar de décadas de ameaças e abuso

(Reproduzo a seguir a tradução da matéria de Claudi Rabin escreveu 
para o Mongabay, um dos mais importantes blogs dos EUA)

A cobertura de Lúcio Flávio Pinto da tomada da Amazônia brasileira, negócios 
nebulosos de famílias proeminentes, e corrupção pública fez dele um alvo para 

ameaças de morte, um espancamento e uma dúzia de ações na justiça. 

Desde 1987 Lúcio Flávio Pinto publica quinzenal-
mente seu jornal-de-um-homem-só no Estado bra-
sileiro do Pará, o Jornal Pessoal. 

Sua cobertura independente da exploração da Amazônia, 
negócios nebulosos de famílias proeminentes, e corrupção 
pública renderam-lhe reconhecimento nacional e interna-
cional, assim como diversos inimigos poderosos.

No dia 21 de Janeiro de 2005, uma manchete preen-
cheu a capa do Diário do Pará, o segundo maior jornal do 
Estado do Pará, na região norte do país. “O jornalista Lú-
cio Flávio Pinto foi espancado e ameaçado pelo diretor do 
jornal O Liberal, Ronaldo Maiorana e seus guarda-costas”, 
anunciava a manchete.

Quatro dias antes, Pinto, um jornalista independente que 
se arrisca escrevendo matérias sobre a exploração da Ama-
zônia, negócios escusos de famílias proeminentes e autori-
dades públicas, corrupção no governo, tinha publicado uma 
história sobre contabilidade sombria no grupo de mídia Or-
ganizações Romulo Maiorana, dona do jornal O Liberal.

Não surpreendentemente, O Liberal, o mais lido jornal 
da região, não divulgou nada sobre o espancamento.

Lúcio Flávio, dono de um jornal alternativo produzido em 
Belém, a capital regional do Estado do Pará no coração da flo-
resta brasileira, já tinha feito muitos inimigos em sua carreira. 
Eles já haviam tentando de tudo para intimidá-lo. Já foi pro-
cessado. Ameaçado de morte. Dessa vez, finalmente, o espan-
caram. Somente a morte poderia de fato fazê-lo calar, mas em 
2005 ele já se tornara muito reconhecido para ser assassinado. 
Lúcio Flávio já era, e ainda é, amplamente reconhecido como 
o mais importante jornalista da região Norte do Brasil.

Foi a primeira vez que ele foi fisicamente agredido, mas não 
a primeira vez que o seu trabalho como jornalista lhe trouxe 
problemas com a família Maiorana. E não seria a última.

Entre 1992 e 2005 Lúcio Flávio foi processado 33 vezes. 
15 delas pela família Maiorana. O resto por empresários, ju-
ízes e políticos. Alguns alegaram dano moral, outros dano 
material. Ainda assim, ele continuou escrevendo sobre des-
matamento, grilagem de terra, tráfico de drogas e corrupção. 
O plano, Lúcio revelou em uma das seis conversas telefô-
nicas, era silenciá-lo, dificultando a sua vida e forçando-o 
a passar a usar todo seu tempo para se defender na justiça.

Mas essa tática saiu pela culatra. Ele venceu a maioria 
dos processos, algumas vezes fazendo a sua própria defesa e 
deixando para seu advogado apenas o trabalho de assinar. E 
ainda que a agressão tenha deixado escoriações em seu ros-

to, costas, no tronco entre a região do fígado e do rim, no fim 
funcionou como uma reviravolta. O caso teve repercussão 
nacional e internacional e colocou pressão sobre seus opres-
sores. Ele não voltou a ser processado desde então.

“Eles não conseguiram provar que eu estava errado. Ago-
ra eles mudaram a estratégia e passaram a me ignorar”, conta 
Lúcio Flávio.

Mesmo assim, quatro das ações ainda estão em andamen-
to no curso extremamente lento da justiça brasileira – uma 
de um juiz e outras três da família Maiorana. Se ele fosse 
perder todas elas, Lúcio teria que pagar quase US$ 350.000 
em indenizações – uma quantia da qual ele não dispõe.

“Eu posso ser surpreendido por uma decisão judicial a 
qualquer momento. Seria fatal para o meu trabalho”, afir-
ma Lúcio.

O Jornal Pessoal de Lúcio Flávio
Desde 1987, Lúcio Flávio publica o Jornal Pessoal. É um 

pequeno, porém destemido jornal que vende cerca de 2.000 
exemplares, geralmente aborrecendo a elite local em Belém. 
Ele é uma espécie de I. F. Stone, o lendário jornalista inde-
pendente americano.

“Eu jamais pensei que fosse durar tanto tempo. No iní-
cio, eu planejei fazê-lo durante três anos, não mais que 
isso. Hoje, depois de 29 anos, ele me arruinou, estou fali-
do, ele me privou dos meus projetos de longo prazo, mas 
continuo fazendo”, revela Lúcio. “A única forma de me pa-
rar é me matando”.

O que o faz seguir adiante é a mesma coisa que o levou 
a começar, ele conta: publicar o que ninguém mais publica.

Quando começou o Jornal Pessoal ele já era um jorna-
lista de carreira. Havia ganhado um prêmio Esso em 1985, 
o equivalente brasileiro ao Pulitzer, e recebido menções 
honrosas anteriormente. Já tinha atuado na TV local e 
trabalhado em praticamente todos as grandes publicações 
brasileiras. Porém ele descobriu que nessas funções jamais 
conseguiria ser completamente independente. E isso era 
o que ele precisava ser em um lugar dominado por dois 
grupos geridos por famílias com fortes laços pessoais com 
autoridades do governo.

Em 1987 Lúcio investigou o assassinato do advogado 
Paulo Fonteles por dois homens. Fonteles era um ex-polí-
tico que defendia posseiros contra grileiros de terra. Após 
meses de investigação, Lúcio tentou publicar a matéria no 
jornal O Liberal, mas a história levantava a suspeita de en-
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volvimento de uma família da elite local, e o jornal se recu-
sou a divulgar a história.

Sem alternativa para publicar a história, Lúcio decidiu 
criar seu próprio jornal. Ironicamente, a primeira edição 
do Jornal Pessoal foi impresso no parque gráfico dos Maio-
rana como um favor.

Na época, Lúcio Flávio estava em paz com a poderosa 
família. Por mais de 20 anos, ele escreveu para O Liberal e 
cultivou um forte relacionamento com Romulo Maiorana, o 
fundador do grupo de comunicação e pai de Ronaldo, com 
quem iria se desentender futuramente. Era uma relação de 
duas vias. O velho Maiorana dava liberdade jornalística a 
Lúcio Flávio em troca de credibilidade e reconhecimento 
que seu nome dava ao O Liberal. Tudo mudaria alguns anos 
após a morte do guru da comunicação regional em 1989.

“Quando eu comecei a trabalhar no O Liberal, em 1989, 
o Lúcio já havia saído. O nome dele não era mencionado 
na redação depois que os processos começaram, mas todo 
mundo lia o seu jornal em segredo”, conta Maria do Socorro 
Furtado Veloso, uma professora da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte que escreveu uma tese de doutorado 
sobre o Jornal Pessoal.

Amazônia: A Sicília Verde

Lúcio geralmente parafraseia Euclides da Cunha, um 
escritor brasileiro do início do século XX que estava im-
pressionado pela imponência da Amazônia. Ele descreveu a 
Amazônia como sendo a página final não escrita dos Gene-
sis deixada para ser preenchida pelos homens.

O que os homens criaram é um lugar que uma vez Lúcio 
chamou de “Sicília Verde”, onde o jornalismo independente 
não pode ser praticado sem que seja ameaçado. Ele costuma 
dizer que não compra briga; ele simplesmente reporta os fa-
tos sem medir as consequências. E no Pará, as consequências 
podem incluir não apenas prisões, mas também ameaças de 
morte, assassinato, ou, se você for importante demais para 
morrer, processos judiciais. De acordo com o Comitê de Pro-
teção aos Jornalistas (CPJ na sigla em inglês), seis jornalistas 
foram assassinados no Brasil no ano passado. Foi o terceiro 
pais com o maior número de mortos, atrás de Síria e França.

“Perdi a conta de quantos processos eu tenho”. Augusto 
Barata, um blogueiro baseado em Belém, disse ao Monga-
bay. “Eles institucionalizaram a censura judicial”.

Barata se considera um alvo fácil porque ele trabalha sozi-
nho e não possui conexões políticas. “Existem nomes que sou 
proibido pela justiça de mencionar em meu blog”, ele conta.

Ele dá crédito a Lúcio Flávio por quebrar o monopólio da 
informação que era antes monopolizado pelos dois grandes 
grupos de informação no Pará. “O jornal dele permite a de-
mocracia respirar”, Barata diz.

Porém em muitos casos as regras da democracia têm sido 
utilizadas contra Lúcio Flávio.

Desde que os processos se iniciaram em 1992, ele perdeu 
uma única ação, movida por um homem que ele denunciou 
em um artigo de ser o maior grileiro de terras no Brasil “tal-
vez até do mundo”. Em 2012, depois de doze anos de batalhas 
judiciais, um juiz o condenou por danos morais por chamar 
o empresário Cecílio do Rego Almeida de “pirata fundiário” 

num artigo de 1999 sobre a grilagem que CR Almeida teria 
feito em um pedaço de terra do tamanho da Bélgica, no vale 
do Xingu, no Pará. No artigo Lúcio diz que a terra pertencia 
ao Estado e que há evidências de que os títulos de terra de 
Cecílio foram fabricados.

Em 2013 Lúcio Flávio teve que pagar por determina-
ção judicial US$ 7.000,00 à família do empresário, que fa-
leceu cinco anos antes. Ele não tinha recursos financeiros 
suficientes na época. Seu jornal tem uma circulação de 
alcance limitado e não aceita publicidade porque ele acre-
dita que ter anunciantes poderia comprometer sua liber-
dade editorial plena. Então Lúcio se voltou para a internet 
em busca de ajuda.

Em uma onda de solidariedade, diversos jornalistas e an-
tigos colegas de redação compartilharam um manifesto feito 
por Lúcio sobre sua saga. Ele arrecadou dinheiro suficiente 
para cobrir a multa e teve que solicitar para que parassem 
com as doações. Posteriormente, em outra ação legal, a cor-
te judicial brasileira decidira desfavoravelmente à posse de 
terra de Cecílio Almeida, provando a teoria de Lúcio Flávio.

“Ele poderia ser um homem rico hoje”, disse Manuel Du-
tra, professor de jornalismo da Universidade Federá do Pará 
em Belém e ex-colega de Lúcio. “Ao invés disso, ele decidiu 
não fazer nenhum tipo de concessão”.

A decisão foi onerosa. Ele tem hoje 66 anos e longe da 
aposentadoria porque ele deixou de contribuir para o seguro 
social mais de uma década atrás. Ele não faz mais de US$ 
300 por mês com o seu jornal e raramente cobra para dar pa-
lestras. Ele contou que faz a própria limpeza da casa e doou 
o carro para o irmão.

Sua condição humilde não é o que se espera de um ho-
mem reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho. 
Além do prêmio Esso, ele ganhou o prêmio Colombe d’Oro 
per la Pace da ONG Archivio Disarmo em 1997 e o Inter-
national Press Freedom Award do CPJ em 2005. Em 2014 
a ONG francesa Repórteres Sem Fronteiras o reconheceu 
como um “herói da informação”.

Porém ele não pode comparecer para a premiação do 
CPJ nos Estados Unidos. “Também ausente esta noite para 
a cerimônia será Lúcio Flávio, 56, um editor de jornal da 
região da Amazônia brasileira. Ele não está na prisão, mas 
os empresários corruptos e autoridades locais de quem ele 
escreve moveram tantas ações judiciais que ele não se atre-
ve a deixar sua casa: uma ausência nas audiências judiciais 
dariam a desculpa para que as autoridades o colocassem na 
cadeia”, disse um editorial do Washington Post intitulado 
“Jornalistas em Perigo”, publicado na época.

Ainda assim, as honrarias lhe serviram para protegê-lo 
contra piores destinos para jornalistas brasileiros. “Todas as 
premiações nacionais e internacionais ajudaram a criar um 
escudo simbólico e deixá-lo mais protegido. Qualquer crime 
contra ele teria uma repercussão muito forte”, contou Dutra.

Amazonia ignorada

Lúcio acredita que a grande mídia no Brasil ignora a Ama-
zônia. Por um longo período, a cobertura se limitou ao que 
fosse exótico, como um animal selvagem matando alguém. 
Todos os dias, laços entre a economia nacional e a floresta se-
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guem sem cobertura. “A 50 quilômetros daqui [Belém] existe 
uma fábrica de alumínio que é o maior consumidor de ener-
gia do Brasil”, conta LFP. “Ninguém fala sobre isso”.

Formado em sociologia pela USP, ele enxerga a região 
através de uma espécie de lente marxista. Ele argumenta 
que o Brasil mantém uma relação colonial com a Amazônia, 
apontando para as fazendas de gado de corte como exem-
plo. Tradicionalmente a agropecuária é utilizada no Brasil 
para ocupar novos territórios. É também uma forma barata 
de fazer dinheiro, porque os custos são muito baixos, e não 
precisa de muitos empregados. Os fazendeiros derrubam a 
floresta, colocam o rebanho, e fazem a terra entrar para a 
economia nacional. Não provoca desenvolvimento regional 
e o dinheiro não fica no Pará porque a maioria dos produto-
res é de fora da região.

Similarmente, como muitos observadores já apontaram, 
os enormes investimentos em represas, exploração mineral e 
outras atividades extrativistas na Amazônia têm amplamen-
te sido realizadas com objetivo de satisfazer a demanda e o 
interesse internacional ou da região sudeste do país – nunca 
a demanda local.

“O século XXI começou em 1973, não em 2001”, afirma 
LFP, se referindo à crise energética mundial. “Começou com 
falta de energia, com a consciência de que é cara e escassa – e 
a Amazônia é a maior reserva de energia do planeta”.

Essa visão do mundo às vezes leva LFP a uma percepção 
não convencional dos eventos. Por exemplo, ele enxerga o 

problema maior com Belo Monte, a terceira maior hidrelé-
trica, no rio Xingu, como sendo econômico, não ecológico. 
“Os ambientalistas romperam comigo por causa disso, mas 
é verdade”, ele diz.

Em 2001, durante o controversa fase de planejamento da 
represa, após diversas disputas em bases ecológicos, os cons-
trutores diminuíram o tamanho do reservatório de água de 
Belo Monte. Isso tornou o reservatório pequeno demais 
para produzir energia suficiente para justificar o tamanho 
e o custo da represa. O projeto como um todo se torna in-
viável economicamente, de acordo com LFP, e Belo Mon-
te agora irá necessitar de subsídios do governo ou terá que 
construir um lago novo mais acima no rio. No fim das con-
tas, LFP acredita que a inviabilidade econômica irá resultar 
em maior dano ambiental, e o que escreveu provou que Belo 
Monte era simplesmente um mau projeto.

“O argumento da inviabilidade econômica não atrai mui-
ta simpatia das ONGs, mas a linha editorial do Jornal Pesso-
al são os fatos. Eu não me importo quem eu irei incomodar. 
Estou interessado em saber se é verdade ou não”, ele diz.

Isso é o que ele vem fazendo ao longo de sua carreira, 
mas após 29 anos o jornalista admite estar cansado.

“Eu gostaria que o jornal se tivesse tornado desnecessá-
rio. Quando você tem 66, você começa a ver que não terá 
mais tempo para fazer”, disse LFP. “Eu estou fazendo porque 
a dinâmica da floresta é rápida e há tanta omissão que eu sou 
forçado a escrever”.

MEu SEBO

O livro de FHC
Três grandes intelectuais brasileiros, 

todos eles “uspianos” (da Universidade 
de São Paulo) – Fernando Henrique 
Cardoso, Octavio Ianni e Florestan Fer-
nandes – para produzir o livro Homem e 
sociedade – Leituras básicas de sociologia 
geral, publicada por uma editora paulis-
ta, a então ainda poderosa Companhia 
Editora Nacional, em 317 páginas.

FHC (na época conhecido por Fer-
nando Henrique) e Ianni organizaram 
“não uma antologia no sentido tradicio-
nal do termo”, como explicaram na intro-
dução, datada de janeiro de 1960. O ob-
jetivo foi “ajudar a preencher uma velha 
necessidade do ensino de sociologia no 
nível introdutório”. Selecionaram textos 
“tendo em vista um conjunto de proble-
mas existenciais que devem ser esclareci-
dos em qualquer curso de iniciação em 
nível superior”. O martelar no “nível” é 
bem “uspiano”.

O livro fez parte da 2ª série de ciên-
cias sociais da Biblioteca Universitária, 
dirigida por Florestan Fernandes. O 
primeiro livro publicado foi justamente 
dele, o massacrante Fundamentos empí-

ricos da explicação sociológica. Homem e 
Sociedade foi o quarto volume.

Todos eram sociólogos, todos eram 
amigos e tinham posições convergentes. 
Escreviam mal, mas se comunicavam 
e impressionavam pelo conhecimento. 
Tornaram-se autores de livros livros-tex-
to. Usei o de FHC e Ianni no segundo 
ano do curso de sociologia e política, em 
São Paulo. A 4ª edição saíra em 1968 e 
a comprei no ano seguinte. Ainda a pos-
suo, toda anotada.

Na época eu pensava em deixar o 
jornalismo e seguir a carreira acadêmica 
como cientista social. Tinha duas rotas na 
mente. Uma induzida por Lucien Gold-
man e pela minha afinidade com a ficção, 
era me especializar na sociologia da cultu-
ra. A outra era me concentrar na ciência 
política. Acabei me decidindo pela segun-
da hipótese e nela iniciei meu mestrado, 
sob a orientação de Oliveiros Ferreira, 
mas a Amazônia não me deixou seguir.

Por causa dessa dupla tendência, 
um dos textos da seleção que mais me 
atraiu foi o de Karl Manheim, “O im-
pacto dos processos sociais na formação 

da personalidade”. 
Grifei o trecho em 
que ele assinala:

“Enquanto o 
perigo da socie-
dade competitiva 
está na tendência de dissolver 
o vínculo social básico do consenso, o 
perigo da sociedade planificada está em 
estender a tudo a conformidade mínima 
necessária, perdendo as pessoas o poder 
racional crítico, sem o qual uma socieda-
de industrial não sobrevive”.

A propósito: o poder tão crítico 
da nossa sociedade neste momento é 
racional?

Anos depois me encontrei várias ve-
zes com Ianni em Belém e em São Paulo. 
Ele escrevia sobre a Amazônia dois livros 
que utilizaram muito minhas reporta-
gens em O Estado de S. Paulo, também 
aproveitadas intensamente por Fernan-
do Henrique Cardoso no seu livro de 
1977. Os dois já se bicavam. As bicadas 
se estendiam a Florestan. Mas continu-
avam a se admirar e querer bem. Uma 
relação autenticamente intelectual.
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memória
COTIDIANOdo

MARCO
Belém recebeu por doa-

ção uma légua quadrada da 
coroa portuguesa em 1627. 
Levou 76 anos para demar-
cá-la e assim passar a cobrar 
impostos dos que vivia nessa 
área. Uma peça simples de 
pedra demarcou a área. Fo-
ram necessários três séculos 
para que a delimitação fosse 
feita por um marco de pedra 
de cantaria portuguesa, em 
1927, instalado na conflu-
ência da Almirante Barroso 
com a Doutor Freitas. Marco 
tão expressivo que deu nome 
ao novo bairro, planejado 
para ter ruas largas e defini-
ção racional, só agora utiliza-
do mais intensamente.

Quando as duas pis-
tas da antiga avenida Tito 
Franco foram duplicadas, o 
marco foi retirado e nunca 

mais voltou. Como de regra 
em Belém.

JANGO
Foi “o maior aconteci-

mento do mês”, segundo o 
jornalista Fernando Jares 
Martins (na sua coluna Sín-
tese Social, em A Província 
do Pará), o banquete que o 
governador Aurélio do Car-
mo ofereceu ao presidente 
João Goulart, em outubro 
de 1961. Quase 200 pessoas 
ocuparam seus lugares na 
sede social do Bancrévea, o 
antigo Pálace Teatro (onde 
hoje está o hotel Princesa 
Louçã, ex-Hilton). À mesa, 
todas as autoridades locais. 

Jango saiu antes que o 
licor fosse servido porque 
tinha pressa de voltar a Bra-
sília. Pressa que também 
teve na viagem para Belém. 

Tanto que o deputado fede-
ral paraense Sílvio Braga, 
integrante da sua comitiva, 
perdeu o voo por chegar ao 
aeroporto com cinco minu-
tos de atraso.

MACuMBA
Um barbeiro, um açou-

gueiro e uma viúva foram 
flagrados pela polícia quan-
do preparavam um despa-
cho de macumba na encru-
zilhada da Honório José dos 
Santos com a Conceição, no 
bairro do Jurunas, em 1962. 
O trabalho constava de duas 
velas (uma vermelha e outra 
preta) amarradas com laços 
vermelhos, duas garrafas de 
cachaça fechadas, charutos e 
uma galinha preta, assada no 
óleo de dendê. Levados para 
a delegacia de polícia, os ma-
cumbeiros nada declararam.

BLITZ
Em 1962 o delegado Elio-

mar Gonçalves fez uma blitz 

sobre áreas do bairro de São 
Braz. Um dos alvos foram 
as meretrizes, “proibidas de 
estacionar  às proximidades 
da garagem da EFB”, a Es-
trada de Ferro de Bragança, 
onde está agora o terminal 
rodoviário. Também foram 
retiradas todas as baiucas 
de venda de comidas.O bar 
São Cristóvão, “onde se re-
úne grande número de ma-
conheiros”, foi proibido de 
funcionar a partir das nove 
horas da noite, punição apli-
cada igualmente ao Cabana 
Bar e a um restaurante na 
praça Floriano Peixoto.

Foram fechadas duas 
casas de jogo e a pensão da 
Morena, na travessa Timbó.

EXTRATIVISMO
Ainda na era do extrati-

vismo vegetal, em 1962 um 
quilo de semente de cumaru 
valia 240 cruzeiros; um litro 
de óleo de copaíba, Cr$ 200. 
O couro da onça saía a Cr$ 

PROPAGANDA

Paissandu atrás de sócios
Em 1974 o Paissandu lançou uma campanha 
para expandir o seu quadro social, vendendo 

novos títulos de propriedade (em 20 
mensalidades de “apenas” 100 cruzeiros). 

Garantia ser “o melhor investimento de 
capital, independente de todas as vantagens 
proporcionadas no campo social-esportivo”.

O Paissandu já tinha então piscina, salão de 
festas, ginásio coberto, salão de jogos, balé, judô, 

boate, bar, restaurante, sauna, fisioterapia, 
“moderno estádio de futebol” e sede náutica.
Abonavam o convite Altino Pinheiro, Wilson 

Almeida, Aurélio Souza, João Drumond, Paulo 
Castro, Hermógenes Conduru, Antonio Soares e 
Orlando Guilhon, reunidos na pela publicitária.
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4.000 e a do gato maracajá, 
3 mil. A da lontra, 1,5 mil. O 
hectolitro da castanha mais 
cara, a graúda, ficava por 3,3 
mil cruzeiros.

TERRAS
Na metade da década de 

1960 circularam histórias 
e denúncias sobre a venda 
de terras na Amazônia a es-
trangeiros. Duas comissões 
de inquérito chegaram a ser 
instaladas, uma na Câmara 
dos Deputados e outra no 
Ministério da Justiça. Ques-
tionado a respeito, em 1967, 
o historiador Arthur Cezar 
Ferreira Reis, que ocupara o 
governo do Amazonas com 
a deposição do governador 
Gilberto Mestrinho, cassado 
pelos militares que deram o 
golpe de 1964, lembrou um 
fato anterior. Reis também 
foi o primeiro superinten-
dente da SPVEA, antecesso-
ra da Sudam, que inaugurou 
o planejamento regional no 
Brasil, à frente da Sudene.

O episódio era a compra 
de terras pretendidas pela 
multinacional americana 
United Fruit. A intenção 
não se concretizou, bloque-
ada pelo marechal Castelo 
Branco durante o período 
em que ocupou o comando 
da 8ª região militar, em Be-
lém, antes de ser o primeiro 
presidente da república sob 
o regime militar.

ÁGuA
O populoso bairro da 

Terra Firme só começou a 
dispor de água potável em 
1970. Quando o serviço foi 
inaugurado, com a preten-
são de atingir dois mil con-
sumidores na primeira etapa 
(uma segunda etapa cobriria 
todo o bairro), apenas 800 
ligações haviam sido solici-
tadas. A rede geral, inaugu-
rada pelo governador Alacid 
Nunes, tinha 1.200 metros 
de extensão, provida de água 

por um poço artesiano e um 
conjunto de motobombas.

O sistema foi monta-
do pelos engenheiros  José 
Gomes Brito de Souza, 
Humberto Beltrão Martins, 
Geraldo Tuma Haber, Gon-
delim Duarte Brito Filho, 
Waldemar Baganha e Luiz 
Eduardo Castro.

ROMuLO
Em 1974, os deputados 

estaduais foram entregar 
pessoalmente a Romulo 
Maiorana o título de cida-
dão de Belém, que lhe ou-
torgaram por unanimidade. 
Um dos oradores na sole-
nidade, o deputado estadu-
al Jader Barbalho, líder da 
oposição na Assembleia Le-
gislativa, pelo PMDB (atual 
PMDB), lembrou de quando 
ainda era criança “e frequen-
tava os magazines de Romu-
lo Maiorana, uma amizade, 
portanto, de duas gerações, 

e sentia, já desde aquele 
tempo, a renovação que se 
processava no comércio da 
capital, pelo grande empre-
sário que é inegavelmente”.

Nessa época, além de 
O Liberal, Romulo ainda 
editava a Folha do Norte, 
que adquirira da família 
Maranhão. Seria o último 
ano de circulação do jor-
nal, apenas para manter o 
domínio do título. A Fo-
lha, que foi o mais influen-
te jornal do Pará por meio 
século, se tornara uma ca-
ricatura do passado.

A Folha circulou no dia 
da visita dos deputados com 

16 páginas em dois cader-
nos, custando um cruzeiro, 
tendo como diretores o ma-
rechal Augusto Magessi e o 
jornalista Odacyl Catette. O 
Liberal tinha 24 páginas em 
dois cadernos, a Cr$ 1,50.

CINEMAS
Em 1974 ainda havia 

sete cinemas de rua em 
Belém. Quatro de Luiz Se-
veriano Ribeiro: Olímpia, 
Palácio, Nazaré e Iracema. 
Três da Distribuidora Lí-
vio Bruni: Independência, 
Ópera e Moderno. Só o 
Olímpia sobrevive, custea-
do pela prefeitura.

FOTOGRAFIA

O candidato e o povo
Este foi o “caminhão do povo” que o ex-

governador Zacarias de Assunção e o futuro 
deputado federal Armando Carneiro usaram 
na campanha eleitoral de 1960. O general 

não conseguiu voltar ao poder estadual, que se 
manteve sob o controle do PSD, um ano depois 

da morte do seu maior líder, Magalhães Barata.
Sem penduricalhos e tecnologia, os candidatos 
tinham que convencer o povo de que deviam 

ser eleitos. A margem de erro na escolha 
era grande, mas talvez menor do que na 

era atual de manipulação de massa.
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Cartas
Professora

Acabo de concluir a leitura do JP nº 606, da primeira 
quinzena de abril. Gosto muito do espaço Meu sebo, onde 
você sempre fala de uma obra, ou de uma livraria, ou de 
várias obras. Gostei também das imperdíveis memórias do 
cotidiano, que é o que eu leio primeiro. Mas, nesta edição, 
o que eu mais gostei mesmo foi a matéria sobre a Violeta 
Loureiro. Um verdadeiro exemplo de vida, uma história 
fantástica. Fiquei emocionado ao ler a história da trajetória 
da vida desta senhora. Fiquei realmente emocionado. Não 
conheço nenhum jornal que publique este tipo de história. 
Agradeço-lhe por esta e por todas as edições do Jornal Pes-
soal que me presenteaste. Muito Obrigado!

Antonio da Silva

Jornal Pessoal 
Editor 

Lúcio Flávio Pinto 
Contato: Rua Aristides Lobo, 873 - Belém/PA 

CEP: 66.053-030  
Fone: (091) 3241-7626 

E-mail: lfpjor@uol.com.br 
Site: www.jornalpessoal.com.br 

Blog: http://lucioflaviopinto.wordpress.com  
Diagramação/ilustração: Luiz Antonio de Faria Pinto

MEIO SÉCuLO DE JORNALISMO

A maior derrota de Barata
Prossigo a publicação de matéria que escrevi para a edição especial de aniversário de 

O Liberal de 15 de novembro de 1982. O texto será concluído no próximo número.

Em 1947, 120 mil eleitores em um 
colégio eleitoral de 200 mil (e em 
uma população de um milhão 

de habitantes no Pará) foram às urnas. 
Deviam escolher um novo governador, 
que substituiria o interventor federal, 
José Francisco, mais três senadores, 
sete deputados federais e 37 estaduais.

O PSD, novamente sozinho, apre-
sentou o nome do major Moura Car-
valho, que fora deputado estadual em 
1935, comandante da Polícia Militar, 
chfe de polícia e era deputado federal, 
eleito em 1945.

A oposição, mais uma vez, não 
conseguiu se unir. A UDN rejeitou 
o lançamento de candidatura única 
apoiada por todas as forças anti-bara-
tistas, apoiando Prisco dos Santos. O 
PSP trouxe de volta o general Zacarias 
de Assunção para enfrentar o coronel 
Magalhães Barata.

Assunção comandara a 8ª região 
militar e assumira o governo do Estado 
durante três dias, em 1945, quando Ge-
túlio Vargas caiu, encerrando a ditadu-
ra do Estado novo, e Barata foi exone-
rado. Cumpriu orientação do ministro 
da Guerra: se fosse necessário à ordem 
pública, os comandantes militares de-
veriam assumir os governos estaduais.

Nesse curto período, segundo a 
Folha do Norte, o jornal que assumiu 
constante e feroz oposição a Barata, 
“libertou o Pará dos guantes do bara-
tismo, operando de pronto a sua an-
siada redenção”.

O PSD tentou impedir a candida-
tura de Assunção, considerando-o ine-
legível por ter assumido o governo no 

período de 18 meses antes da eleição, o 
que a legislação proibia. O PSP alegou 
que o general não assumira de fato a 
interventoria e que a sua presença no 
governo foi ato da sua função militar.

O PSD lembrou que, mesmo assim, 
Assunção recebera remuneração pelo 
cargo. Mas o TER, por quatro a três 
(com o voto de Minerva do seu presi-
dente, desembargador Arnaldo Lobo), 
mandou fazer o registro.

Alguns dias antes da eleição, a Folha 
do Norte publicaria um elogio de Luis 
Carlos Prestes a Moura Carvalho, ten-
tando mostrar a vinculação entre co-
munistas e pessedistas. O Liberal rea-
giu dizendo não haver escândalo nesse 
apoio e que o PSD não rejeitaria os vo-
tos dos comunistas porque o PCB era 
um partido legal. Não apresentando 
candidatos, podia apoiar qualquer um.

Em nota oficial, a Liga Eleitoral 
comunicou que não poderia indicar 
o nome de Moura Carvalho, “por ser 
o candidato do Partido Comunista”, 
provocando outra resposta do PSD. O 
partido considerou que houve “lamen-
tável equívoco”. Seu candidato “não é, 
nem nunca foi, em absoluto, candidato 
do Partido Comunista, com o qual não 
tem, nem jamais teve qualquer com-
promisso, entendimento ou acordo, 
sendo, como é público e notório, radi-
calmente contrá-
rio aos postulados 
de sua doutrina, 
que não se con-
formam com a sua 
formação moral e 
tradição religiosa”.

O PSD e o seu presidente, o senador 
Magalhães Barata, atribuíram as acusa-
ções ao PSP, que manipulava a LEC. A 
Liga pedira duas declarações a Moura, 
nas quais ele devia negar plenamente 
qualquer acordo com os comunistas. O 
candidato respondeu, mas a Liga con-
siderou reticentes suas afirmativas e 
manteve o veto à sua candidatura.

Mais uma vez, no entanto, o PSD 
teve uma grande vitória. Moura Carva-
lho recebeu mais de 68 mil votos. As-
sunção teve 46 mil e Prisco dos Santos 
não chegou a quatro mil. Dos 56 muni-
cípios do Estado, o PSD venceu em 51. 
Elegeu 26 dos 37 deputados estaduais. 
O PSP ficou com nove, a UDN e o PTB 
com dois cada, e o PCB com um, Hen-
rique Santiago (mas teve apenas 3.800 
votos contra 4.000 na eleição anterior.

A OPOSIÇÃO VENCE

A oposição ao baratismo chegou à 
sua primeira vitória na eleição de 1950. 
Foi também a primeira vez em que 
conseguiu se unir em uma coligação. 
Foi a Coligação Democrática Paraen-
se, formada pela UDN, PL, PRT, PSPS 
e PST, acrescidos do Movimento de 
Resistência Democrática e Movimento 
Independente.

A oposição voltou a apresentar o 
nome de Zacarias de Assunção, desta 
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vez para enfrentar o próprio Barata. 
Mas agora toda a oposição trabalha-
va pelo seu nome. Muitos advogados 
e políticos foram mobilizados para 
acompanhar a votação e a apuração no 
interior e na capital.

Uma intensa mobilização, através 
de enterros simbólicos de Barata, ale-
gorias, críticas, comícios e músicas. 
Fiou famosa a paródia “carnaval da vi-
tória de Assunção”, que contagiou Be-
lém: “tá, tá, tá, tá na hora/ va, va, va, va 
vale tudo agora/ sou, sou, sou da oposi-
ção/ e Ivã Zacarias de Assunção”. 

Essa pregação caiu em terreno pro-
pício: sem luz, esburacada e desabaste-
cida, Belém se sentia abandonada por 
Barata e seu PSD. Os antigos e eficien-
tes serviços, como os bondes, simples-
mente deixaram de existir.

Embora a ação extensiva por todo o 
interior tenha sido uma das chaves do 
sucesso da oposição, foi a grande vota-
ção obtida em Belém que assegurou a 
vitória de Assunção. Na capital ele con-
seguiu quase 39 mil votos contra 22 mil 
de Barata. Essa diferença de 17 mil vo-
tos, estabelecida tanto nos bairros cen-
trais quanto nos subúrbios, não pôde 
ser descontada no interior. De pouco 
menos de 200 mil eleitores no Estado, 
60 mil votaram em Belém.

Uma grande parcela do eleitorado 
já se concentrava em um grupo de ci-
dades que experimentaram grande in-
cremento demográfico. Essa incipiente 
urbanizou facilitou um pouco o prose-
litismo oposicionista.

Concluída a apuração normal, As-
sunção vencia com 93.461 votos contra 
93.270 de Barata. Seguiu-se então uma 
demorada, nervosa e desgastante bata-
lha de impugnações, anulações e recur-
sos, culminando com uma eleição su-
plementar da qual participariam dois 
mil eleitores, que decidiram a disputa.

A guerra de nervosos sustentada 
pelos  partidos se espalharia por Belém 
inteira. Sucediam-se atos de violência 
e de ameaças entre os adversários. Sob 
diferentes pretextos e visando vários 
objetivos, inclusive a interferência so-
bre a apuração, o PSD trocou sucessi-
vamente de governadores. 

Alberto Engelhard, que substituiu 
Moura Carvalho em junho de 1950, para 
que ele se candidatasse ao Senado, foi 
substituído pelo então prefeito de Belém, 

Waldir Bouhid. Mas Bouhid renunciou 
também logo em seguida. Porfírio Neto 
assumiu e se exonerou para imediata-
mente subir o desembargador Arnaldo 
Lobo, que foi quem, finalmente, entre-
gou o cargo ao presidente da Assembleia 
Legislativa, Abel Figueiredo.

Tentando forçar a queda do gover-
no pessedista, o major Maurício Fer-
reira, da Polícia Militar, comandou 
uma rebelião da tropa. A sedição foi 
logo sufocada, mas persistiram confli-
tos de Ra. A Folha do Norte publicou 
violentos editoriais, estimulando os 
atos contra o PSD. Em outubro, o go-
verno federal tomou uma decisão drás-
tica: pela primeira vez no Brasil, tropas 
do exército seriam transportadas por 
via aérea de uma região para outra.

Seis aviões Douglas precisaram de 
dois dias de viagens para levar 264 
praças e 14 oficiais do 19º Batalhão de 
Caçadores, sediado na Bahia, para re-
orçar o policiamento em Belém, pra-
ticamente decretando a intervenção 
federa no Estado.

O comandante da 8ª região militar, 
general Sayão Cardoso, impôs várias 
medidas: proibição de reunião de mais 
de quatro ou cinco pessoas nas esquinas, 
fechamento dos bares e botequins às 20 
horas e proibição da venda de bebidas al-
coólicas a partir das 18 horas.

Essas iniciativas imobilizaram o go-
verno do Estado e a luta passou a ser 
travada dentro do TRE. O PSD sob o 
comando do senador Álvaro Adolfo, 
trazido às pressas do Rio de Janeiro, e os 
“bacharéis” da UDN do outro lado. Estes 
acabaram ganhando com as suplemen-
tares: a diferença em favor de Assunção 
subiu para 582 votos.

Já no Rio de Janeiro, depois de de-
sistir de recursos para anular a eleição, 
Barata atribuiu sua derrota à interfe-
rência do comandante da 8ª RM em fa-
vor da Coligação. “Bem fácil é avaliar-
se o que representam nas províncias as 
simpatias de chefes militares por parti-
dos ou candidatos”.

Barata revelou ter denunciado o “fac-
ciosismo” do general Sayão “às altas auto-
ridades da República”, mas que, “por este 
ou aquele motivo, não foram tomadas 
providências”. Reconheceu que a união 
dos oposicionistas foi outro fator de in-
fluência, acusando ainda os comunistas 
de terem trabalhado para a CDP.

Apesar da derrota na disputa para o 
governo e o Senado, o PSD elegeu 43 dos 
57 prefeitos municipais, 18 dos 37 depu-
tados estaduais (a UDN fez nove, sete fo-
ram do PSP e um do PT, que seria “um 
comunista confesso”, segundo a queixa 
de Barata) e 5 dos 9 deputados federais.

Analisando o resultado da eleição, 
que deu ao vencedor apenas uma reduzi-
da maioria de votos, A Província do Pará 
observou: “Isso quer dizer, em última 
análise, que pouquíssimo mais da me-
tade da população estará de acordo com 
ele [o vencedor] e faltar-lhe-á, portanto, 
autoridade para assenhorear-se do Esta-
do como de um feudo, sem que os repre-
sentantes de quase outra metade possam 
cooperar, apoiados pela enorme soma de 
sufrágios recebidos”.

O jornal lamentava que “há quaren-
ta e tantos anos vivemos sob o império 
da mais desenfreada politicagem, a ela 
escravizados como ao vício, desinteres-
sados de promover efetivamente a pros-
peridade geral, apenas preocupados com 
a sorte dos carrilhos e dos grupelhos e 
melancolicamente conformados com o 
atraso que nos envergonha em confronto 
com o progresso de outras unidades fe-
derativas. Todos os serviços públicos que 
foram outrora o,nosso orgulho, nesses 
quatro decênios têm minguado dia a dia 
e bruxoleiam, como cama a extinguir-se”.

A Província lembrava que essa guerra 
partidária forçou a migração de muitas 
pessoas que poderiam dar maior contri-
buição ao Estado. “Vamo-nos transfor-
mando numa aldeia, ao influxo conta-
giante e nefasto desse ódio político que 
de vez em quando muda de nome mas 
não de métodos, dividindo e anulando, 
enfraquecendo e deseducando, rebaixan-
do-nos de nível e tudo condicionando à 
cega paixão partidária, que desmanda a 
linguagem, oblitera o senso e impossibi-
lita a administração”.

Observava ainda o jornal que a 
eleição “significou uma revolução da 
qual é agente o voto secreto”. Espera-
va que vencedor e vencido soubessem 
compreender “a sua transcendente sig-
nificação”: o povo – concluía o edito-
rial – faz um apelo “por dias de maior 
respeito mútuo, de parte a parte, com 
menos ódio infrutífero e mais trabalho 
construtivo, trabalho ao qual cada um 
possa ter acesso fácil pela competência 
e não pela cartilha políica que soletre”.



A voz encantadeira de Sabah Moraes
Sabah Moraes me fez um dos mais 

bonitos e emocionantes agradeci-
mentos. Foi em seu CD Ave Encanta-
deira, lançado em 2007. Registrou na 
contracapa: “Lúcio Flávio Pinto, ami-
go da vida toda, sempre tão presente”. 
Só li essas palavras na semana passa-
da, durante um longo passeio matinal 
pelo Ver-o-Peso, num sebo de discos 
que frequento há muitos anos.

Na época, o que Sabah disse era 
a pura expressão da verdade. Ela 
me apareceu pela primeira vez no 
escritório onde funcionava a se-
mi-sucursal de O Estado de 
S. Paulo, sem se anunciar. 
Tinha entre 15 e 16 anos. 
Chegou, se instalou e co-
locou sua bela, afinada e 
melodiosa voz para cantar, 
quando também tocava sax, 
complemento harmonioso 
do seu timbre.

Admirei na hora a pessoa 
e a sua voz, seu modo de ser 
e de se expressar, além da 
bela família de que fazia par-
te, com gente de muito talen-
to e uma união admirável. 

Acompanhei Sabah de uma forma 
que fiz por merecer sua observação 
no CD de quase 10 anos atrás, que 
comprei e ouvi diversas vezes.

Mas faltei lamentavelmente às 
duas últimas apresentações de Sabah 
em Belém. Ela não perdoou. Deve 
ter apagado o agradecimento do seu 
disco de cabeceira. Ainda assim, 
continuo a lhe enviar este jornal, 
sem sequer saber se ela ainda está 
em Goiânia, um dos seus endereços 
enquanto ia ampliando a prole, sem 
qualquer inibição.

Sabah teve a sorte de encontrar e 
casar com o compositor, violonista e 
arranjador Ney Couteiro, a quem agra-
dece no CD “pelo amor, companhei-
rismo e dedicação”. Só alguém tão zen 
como ele podia combinar com a tor-
rente de energia de Sabah, agora sob 
o ponteio dos anos, dos encargos e da 
luta incansável para abrir um caminho 
na música popular brasileira.

Desde o primeiro momento Sabah 
me lembrou Vanja Orico, também pa-
raense, que nunca renunciou a cantar 
as músicas da sua escolha pessoal e se 

expressar do modo que acha-
va apropriado. Com voz culta, 
bem educada, Sabah podia ter 
continuado a carreira erudita. 
Sem abrir mão da sua qualida-
de, optou pelos espinhos de um 
estilo que jamais será sucesso, 
exceto entre aqueles que sabem 
apreciar o som de um cristal re-
tinindo, como nos gorjeios de 
Sabah, que ouço neste momen-
to enquanto lhe mando um alô 
do amigo que nunca deixou de 
acompanhá-la, mesmo sem ela 
saber – ou querer.Fo
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Ary é a base!

Dizem que o amigo verdadeiro é aquele que depois 
de anos sem ver, quando o encontramos parece 
que batemos um papo no dia anterior. E é verda-

de, mas pra mim também é aquele que nem lembro quando 
e como conheci. Com o Arytanã foi assim. Sei que foi nos 
fins da década de 1970 quando ele apareceu pra ocupar a 
vaga do Zé Macedo na percussão do Sol do Meio Dia. 

Depois do Sol, fizemos uma excursão pelo Nordeste 
com o Quenga Prateada (início de 1980) com a finalida-
de de chegar em São Paulo e tentar a sorte por lá. Em 
Fortaleza abandonei o grupo e voltei 
pra Belém, só o Ary chegou em Sampa. 
Só fomos nos ver alguns anos depois e 
chegamos a tocar na noite e no Pavula-
gem. Ele sempre foi profissional cria-
tivo e competente, super responsável, 
quase um workholic. Pai de dois filhos, 
um se tornou músico e outro despor-
tista, as duas atividades praticadas pelo 
amigo. Com uma carreira de 45 anos, 
além do Sol tocou com Os Panteras, 

foi um dos fundadores do Pavulagem e banda Warillou, 
além de tocar com a maioria dos músicos da terrinha. É 
também um pesquisador de ritmos amazônicos, professor 
e luthier de mancheia. Goza de excelente reputação no 
meio artístico, sendo requisitado para compor a ‘cozinha’ 
de bandas de apoio dos nossos mais renomados artistas. 
Já tem engatilhado a gravação de um CD lítero-musical 
baseado nos poemas de Bruno de Menezes. Essa trajetória 
foi interrompida momentaneamente. 

Final do ano passado teve que ser operado de apendici-
te e proibido de trabalhar por bastante 
tempo. Seus amigos montaram shows 
além de uma campanha de financia-
mento coletivo, pelo site Eu Patroci-
no (http://www.eupatrocino.com.br/
arytana-e-a-base) para lhe dar apoio 
financeiro ao tratamento. Quem se dis-
puser pode entrar em contato com ele 
pela sua página Facebook e pode ter 
certeza que o cara merece. Eu sou só 
elogios. Força, irmão. (Luiz Pinto)Fo
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